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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

CÓDIGO SGP - 65.05.08.66578-9 
Quantidade: 50 un 
Valor unitário: R$ 543,00 
Valor Total: R$ 27.150,00 
Item 2: Prótese tipo palmilha - palmilhas ou 6rteses plantares, desenvolvidas sob prescrição médica para calçado de N°. 34 até 
N°. 46 (PAR), para sustentação dos arcos plantares; confeccionada com material semi-rigid()  (polipropileno ou eva) podendo 
ser associado ao couro, desde que, considerando-se os fins propostos sob prescrição. Deve ser personalizada para cada pé, 
com acabamento superior e inferior estético, solado amortecedor, porém equilibrado com material de confecção capaz de 
sustentar peso, arcos plantares e atenuar zonas de impacto sem ocorrer zonas de deformidades; reforgadas; confeccionada 
com elementos tais como: contrafortes, barras, cunhas, calços e ainda com possibilidade de uso no calçado ortopédico ou não. 
Confeccionado sob medida. Adaptável internamente ao calçado ocupacional ou ortopédico. 
CÓDIGO SGP - 65.05.08.66579-0 
Quantidade: 60 un 
Valor unitário: R$ 166,00 
Valor Total: R$ 9.960,00 
Valor Total da Empresa: R$ 37.110,00 
Fica declarado que o prego constante da presente ata, portanto registrado, é válido até 12 (doze) meses, contado da data da 
publicação desta ata no Diário Oficial do Municipio de Curitiba. Os dispêndios referentes ao presente, ocorrerão por conta dos 
recursos próprios da URBS. As obrigações da Contratada e da Contratante, condições gerais, assim como as penalidades 
encontram-se no Edital do Processo Administrativo Eletrônico - PROTOCOLO  SUP:  01-096220/2022 - Pregão Eletrônico 
URBS N°. 021/2022 — ALC/ADH. Para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, elegem as partes 
contratantes o Foro desta Capital, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Por estarem 
justos e acordados, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme vai por todos assinado, na 
presença de duas testemunhas, em uma única via, de onde serão extraidas as cópias necessárias. Nada mais havendo a ser 
declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada,  sera  assinada pelas partes. Gestor da Ata de Registro de 
Pregos: Rogério Correia, Matricula N°. 85.903, Gestor Suplente da Ata de Registro de Pregos: Marcos Nunes Cabral, Matrtcula 
N°. 84.444 

URBS - Urbanização de Curitiba S.A., 26 de setembro de 2022. 

Samuel Freire Agostinho: Pregoeiro 

• FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE.-- FEAS 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

A Fundação Estatal De Atenção A Saúde torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizara licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes características: 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de baterias 

seladas. 
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Processo Administrativo n°: 226/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 147/2022. 
Pregão com item de ampla concorrência e itens exclusivos ME/EPP. 
Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de baterias seladas. 
Valor total estimado do pregão: R$ 15.198,02 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 26/09/2022 às 08:00 h até o dia 10/10/2022 as 08:30 h. 
Data/horário da abertura da sessão pública: dia 10/10/2022 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 é o compras governamentais (www.compras.gov.br). 

.0 edital esta 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. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 22 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 

características: Contratação de empresa para prestação dos  

serviços de  coffee break  para eventos promovidos pela Fundação  

Estatal de Atenção à  Sande.  

Processo Administrativo n°: 240/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 146/2022. 
Pregão de ampla concorrência 
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de  coffee break  para eventos promovidos pela 

Fundação Estatal de Atenção à  Sande.  
Valor total estimado do pregão: R$ 200.280,00. 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 26/09/2022 as 08:00 h até o dia 10/10/2022 as 08:39 h. 

Data/horário da abertura da sessão pública: dia 10/10/2022 as 08:40 h. 
As propostas e lances deverão ser encaminhados via  Internet  respeitando a data e horários determinados acima. 0 portal em 

que ocorrerá a disputa 6 o www.compras.gov.br. 
0 edital esta à disposição dos interessados no portal de compras da Feas: 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 da 
Feas (www.compras.gov.br) e que apresentarem propostas. 



• 



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  

EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° 238/2022. 

Pregão Eletrônico n° 147/2022. 

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 Baterias Seladas". 

Propostas, documentos e lances: Serão recebidos, exclusivamente, através da 

internet no portal de compras governamentais (www.compras.gov.br), nos seguintes 

prazos: 

Inicio do recebimento das propostas, 

documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia 26 de setembro de 2022 

Término do recebimento das propostas, 

documentos de habilitação e 

complementares 

08:30 h do dia 10 de outubro de 2022 

Inicio da sessão pública de disputa 08:41 h do dia 10 de outubro de 2022 

Informação: considerando o disposto na legislação vigente os itens deste certame 

são destinados disputa exclusiva para empresas ME/EPP. A exceção a este cenário 

é o item do referencial de preços com o código 219607 que será de ampla 

concorrência. 

Curitiba, 26 de setembro de 2022. 
' 

Vluktm MYN., ,ftmi))01-1\  
William Cesar Barboza  

Pregoeiro 
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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  form-

através do Portal de Compras Governamentais (www.compras.gov.br). 

será do tipo "menor prego por item". Legislação aplicável: lei n.° 8.66 

10.520/2002; lei complementar n° 123/2006; disposições dos decretos m 

1.235/2003; 2.028/2011; 104/2019; 290/2016; e 610/2019, naquilo q 

compatível, além do contrato de gestão celebrado entre o município de 

Feas e Processo Administrativo n.° 238/2022 — Feas, bem como as cláus 

descritas. 

eletrônica, 

A licitação 

/93; lei n.° 

nicipais n° 

e lhes for 

uritiba e a 

Ias abaixo 

1.2. 0 valor máximo estimado deste Pregão Eletrônic 

15.198,02.  

de R$ 

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 

64/2022 — Feas, responsáveis por este Pregão Eletrônico são: 

Pregoeiro:  

William Cesar Barboza  

Equipe de Apoio 

Mirelle Pereira Fonseca; 

Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro; 

ortaria n.°  
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2.2. Na ausência do Pregoeiro responsável, o presente pregão será 

conduzido e julgado por um dos agentes designados como equipe de apoio. 

2.3. 0 julgamento da licitação dar-se-6 pelo Pregoeiro, com base nas 

condições previstas neste edital. 

2.3.1. Havendo necessidade de análise técnica para aferir relação de 

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

promotor ficará responsável por essa avaliação. 

3— Objeto da licitação 

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

fornecimento de Baterias Seladas", 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 seguintes anexos: 

Anexo 1— Termo de Referência. 

Anexo 2— Justificativas de preços e orçamentos balizadores 

Anexo 3— Minuta da ata de registro de pregos. 

Anexo 4— Declaração de redução de pregos para 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 ateis antes da data fixada para a 

abertura da licitação, devendo ser: 
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cabeçalho 

tais. 

eletrônico: 

s no portal 

dever das 

itidos pelo • 
até 1 (um) 

itas até as 

lização da 

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

deste termo; 

4.1.2. Apresentada através do sistema de compras govername 

4.1.3. no  seguinte endereço 

wbarbozafeaes.curitiba.pr.gov.br.  

  

4.1.4. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizad 

de compras governamentais para ciência de todos os interessados. E 

empresas interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos e 

Pregoeiro no portal de compras governamentais. 

4.1.5. 0 Pregoeiro decidirá sobre o esclarecimento no prazo d 

dia útil. 

4.2. Eventuais impugnações ao presente Edital poderão ser f 

17 horas do dia 06/10, dois dias úteis antes da data fixada para a  re  

sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

4.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, 

Pregoeiro, e conter o nome completo do responsável, indicação da m 

número do certame, a denominação social da empresa, número do CN 

endereço eletrônico para contato, devendo ser: 

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

deste termo; 

4.3.2. Apresentada através do sistema de compras govername 

seguinte endereço 

wbarbozaafeaes.curitiba.pr.gov.br  

4.3.3. no  

irigida ao 

dalidade e 

, telefone, • 

cabeçalho 

tais; 

eletrônico: 

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

seu expresso recebimento e a resposta será disponibilizada no  site  

governamentais. 

da data de 

e compras 
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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. 

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. A participação nesse certame é exclusiva a microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos termos do  art.  48 da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006. A exceção a este cenário é o item do referencial de preços 

com o código 219607 que será de ampla concorrência. 
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5.2.4. Estejam cadastradas no sistema compras governamenta 

5.3. Não poderão participar desta licitação: 

5.3.1. (quanto aos itens exclusivos) Microempresa, empresa 

porte e microempreendedor individual integrantes de um m 

econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, s 

presentantes legais comuns, ou que se utilizem recursos mate 

lógicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 

representando interesse econômico em comum; 

5.3.2. (quanto aos itens exclusivos) As licitantes que se  en  

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

5.3.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por q 

fera federativa ou suspensas de licitar ou impedidas de cont 

Município de Curitiba, enquanto durarem os efeitos da sanção; 

5.3.4. nenhum servidor, seu cônjuge, companheiro, parente e 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau poderá ser direto 

rio, controlador ou integrar conselho de empresa fornecedora 

ze qualquer modalidade de contrato com o Município, sob  pen  

são, nos termos do  art.  98 da Lei Orgânica do Município; 

5.3.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Públic 

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

5.3.6. Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, r 

judicial ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recup  

Mid°  judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, 

de recuperação homologado judicialmente. 

5.4. Os Secretários Municipais, o Procurador-Geral do Munici 

pantes de cargo em comissão, os de função de confiança, bem como tod 

dores e empregados públicos Municipais, da Administração Direta e Indir 

derão firmar contrato com o Município antes de decorridos 90 (noventa 

findos os respectivos vínculos. 

- OSCIP, 

cuperação 

ração aco- 

com plano 

io, os ocu-

s os servi-

ta, não po-

dias após 

5.5. Nesta licitação não será aceita a participação de empre 

s6rcio. 
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5.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará 

"sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo As seguintes 

declarações: 

5.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 30  da Lei 

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

estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 

5.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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. 
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ID 

5.6.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, e 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 

IV do  art.  1° e no inciso Ill do  art.  50  da Constituição Federal; 

pregados 

ncisos Ill e 

   

5.6.8 que os serviços são prestados por empresas que 

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

para reabilitado da Previdência Social e que atendam ás regras de  ac  

previstas na legislação, conforme disposto no  art.  93 da Lei n° 8.213, de 

de 1991. 

 

omprovem 

ciência ou 

ssibilidade 

4 de julho 

5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualqu r 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 

que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória 

sua forma eletrônica. 

no SICAF, 

regão, em 

6.2. Os interessados em participar desta Licitação de 

previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Un 

Fornecedores — SICAF e perante o Sistema Integrado de Administração 

Gerais — SIASG, pelo  site  wvvvv.compras.gov.br. 

prão estar 

ificado de 
• e Serviços 

6.3. 0 cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal d 

governamentais, no sitio www.compras.gov.br, por meio de certifi 

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP — Brasil 

6.4. Os interessados em participar desta licitação,  prefer  

também poderão estar inscritos no Portal de Compras do Município de 

Compras): http://www.e-compras.curitiba.prgov.br, a fim de possibilitar a 

Certificado de Registro Cadastral —  CRC,  nos termos do Decreto 

104/2019; 
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6.5. 0 uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de 

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

Feas responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

6.6. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica 

responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica. 

6.7. 0 licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema 

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

da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

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

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 

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 
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abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-6 automaticame 

de envio dessa documentação. 

7.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos exi 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os docu 

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes 

acesso aos dados constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno  Port  

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma r 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do  art.  43, § 10 da  LC  n° 123, 

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável 

decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

te a etapa 

idos neste 

entos de 

direito de 

deverão 

strição de 

e 2006. 

7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poder5 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente i 

sistema; 

7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, 

classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorr 

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação', 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

retirar ou 

,seridos no 

ordem de  

rá  após a 

do licitante 

regoeiro e 

8— Do preenchimento da proposta 
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Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

415  

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

8.1.1. Valor unitário do item; 

8.1.2. Marca; 

8.1.3. Fabricante; 

8.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, 

o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 
inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

Neste campo descrigão, as propostas não' podem 'conter ,qualquer 
identificação do:licitanteProponente, tais como nome  CNN,'  telefone ;  e-
mail etc  :T sai 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 preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de 

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

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

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

dias, a contar da data de sua apresentação. 

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas e neste edital, sob pena de 

desclassificação. 

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

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

governamentais. 
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8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletr 

considerado como evidência de que a proponente: 

8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do  Ed  

comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qual 

duvidoso antes de apresentá-la, 

8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe 

elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

8.8.4. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral respo sabilidade 

pela entrega do objeto licitado; 

8.9. A empresa que utilizar qualquer forma passível de iden ficação no 

sistema eletrônico terá sua proposta desclassificada pelo Pregoeiro e  ão  poderá 

participar da fase de lances. 

9— Abertura da sessão pública e classificação das propostas 

Oblica, por 11/ 9.1. A abertura da presente licitação dar-se-6 em sessão 

meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital 

9.2. 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desc 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisito 

dos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as es 

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 registra 

ma, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento de-

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

9.6. 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

9.7. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

ces exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informa-

dos do seu recebimento 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 ho-

rário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

10.4. 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou per- 

centual 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 disputa "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 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleato-

riamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 
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10.5.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema brirá opor- 

tunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas 

até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fech 

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

 

om preços 

do em até 

   

10.5.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas 

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

classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado  en  até cinco 

minutos, o qual será sigiloso 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  form  
cida nos itens anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que o 

citantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam oferte  

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerrarr  

prazo. 

estabele- 

demais li-

r um lance 

ento deste 

vur) 

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

mente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na eta-

pa de lance fechado atender As exigências de habilitação. 

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

do aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serào informa-

dos, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identifi6ção do li-

citante. 

10.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no  decor*  da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessiel aos lici-

tantes para a recepção dos lances. 
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10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro per-

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

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoei-

ro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

conforme definido neste Edital e seus anexos. 

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

sua proposta. 

10.12. Em relação a itens não exclusivos para participação de microem-

presas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 

efetivada a verificação automática, junto A Receita Federal, do porte da entidade em-

presarial. 0 sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, 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 pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira co-

locada. 

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

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 

da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, conta-

dos após a comunicação automática para tanto. 

10.12.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 

as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exerci-

cio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  
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10.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados p 

empresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalo 

cidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que 

que aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.12.5. S6 poderá haver empate entre propostas iguais (não 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto 

10.13. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, 

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

10.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será  so  

sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

10.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão públi 

eiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao  licit  

nha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor propost 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

10.16. A negociação será realizada por meio do sistema, p dendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

, o prego- 

te que te- 

vedada a 

10.17. Serão aceitos lances com até 04 (quatro) casas deci 

virgula. 

ais após a 

11 — Envio da proposta de pregos 

11.1. 0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado qu 

de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

gociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos  comp  

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

dos. 
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11.2. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

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

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

mentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-6 ás sanções 

previstas neste Edital. 

11.4. A proposta deverá conter: 

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

aleatórios, sob pena de desclassificação, 

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

quatro casas após a virgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previ-

são inflacionária; 

11.4.4. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tribu-

tos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despe-

sas necessárias à execução do objeto; 

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

mercial com o produto a ser fornecido, se for o caso. 

11.4.6. Prazo de validade da proposta de, no  minim,  60 (sessenta) dias, 

contados da data de abertura da licitação. 

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

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

como proceder ao julgamento da habilitação das empresas classificadas. 

12— Da aceitabilidade da proposta 

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

será suspensa para que o pregoeiro examine a proposta classificada em primeiro lu-

gar quanto à adequação ao objeto e A compatibilidade do preço em relação ao máxi- 
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mo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. Para ta to, poderá 

solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Feas. 

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresen-

tar preço final superior ao preço máximo fixado, desconto menor do qué o mínimo 

exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente  pr  

ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

 

9os global 

reços dos 

   

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, a nda que o 

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exc to quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitan e, para os 

quais ele renuncie a parcela ou A totalidade da remuneração. 

12.3. Caso a compatibilidade com as especificações demand71as, sobre-

tudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser afarida pelos 

meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante lassificado 

em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da  prop  sta, no lo-

cal 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 I9cal e horá-

rio de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja pri  sença se-

rá facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

12.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por m-io de men-

sagem no sistema. 

12.3.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões inimos de 

aceitabilidade: 

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

Anexo I. 
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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 especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

12.3.5. Se as amostras apresentadas pelo primeiro classificado não forem 

aceitas, o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação das amostras e, assim, sucessi-

vamente, até a verificação de uma que atenda ás especificações constantes no Ter-

mo de Referência. 

12.3.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão 

tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe téc-

nica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

12.3.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras en-

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

qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

12.3.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas 

as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manu-

ais impressos em  lingua  portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando 

for o caso. 

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

examinará 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 acessí-

vel a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 
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12.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não impor-

tará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, ob-

servados os princípios da isonomia e do interesse público. 

12.7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro ve-

rificará 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. 

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 

dos licitantes detentores das propostas classificadas, o Pregoeiro verificará o even-

tual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à exis-

tência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, me-

diante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — 

CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portalda-

transparencia.gov.br/ceis);  

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

probidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade  adm/c nsultar_re-

querido.php). 

13.2.3. Lista de Inidõneos e o Cadastro Integrado de Condenações 

por Ilícitos Administrativos — CADICON, mantidos pelo Tribunal de 

Contas da União — TCU; 

• 

13.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa lici-

tante e, no caso do Cadastro Nacional de Condenações Ch./6s por Ato de Improbi-

dade Administrativa (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 res-

ponsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
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R-4 
111)  

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 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

13.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos lici-

tantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação eco-

nômica financeira. 0 documento de qualificação técnica abaixo exigido deverá ser 

enviado junto à proposta eletrônica, como forma de anexo. 

13.7. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações cons-

tantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, 

ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-

mentação atualizada. 

13.8. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do lici-

tante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar as certidões válidas. 

13.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante 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 preenchimen-

to de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quan-

do houver dúvida 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. 
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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, comprovada-

mente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

13.13 Ressalvado o disposto no item 5.3 (documentos abrangidos pelo Si-

caf), os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação re-

lacionada 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 Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

13.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certifi-

cado da Condição de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sitio www.portaldoemp.eendedor-

oov.br; 

13.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individ 

ponsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato s 

gor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,  ac  

de documento comprobatório de seus administradores; 

ual de res- 

cial em vi- 

mpanhado 

13.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercanti onde ope-

ra, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participan-

te sucursal, filial ou agência; 

13.14.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato  co  stitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanha a de prova 

da indicação dos seus administradores; 

13.14.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto s cial em vi-

gor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado n Junta Co- 
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mercial ou inscrito 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 funcionamen-

to no Pais: decreto de autorização; 

13.14.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

13.15. Regularidade fiscal e trabalhista: 

13.15.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

13.15.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

Serviço (FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 

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

negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 

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

sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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13.15.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributo-

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equi 

forma da lei; 

13.15.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Munia 

aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação 

Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou 

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

13.15.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualifi 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresent 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fis 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

estaduais 

mediante 

alente, na  

al  relativa 

e Certidão 

ocumento  

ado  como 

r toda a  

al,  mesmo  

13.16. Qualificação Econômico-Financeira. 

13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribui 

da pessoa jurídica; 

13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do  úl  

cio social já exigíveis e apresentados na forma da lei, com TERMO DE 

E ENCERRAMENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou 

Títulos e Documentos e para sociedade anônima: publicado na imprens 

comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, sendo vedada 

tituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da  solicit  

crição no cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso I, da Lei n°8666/19 

coes. O Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao ano de 2021 

or  da sede 

imo exerci-

BERTURA • 

artório de 

oficial, que 

sua  subs- 

por  indices  

cão da  ins- 

)  e altera- 

13.16. 2.1. A boa situação será avaliada pelos  indices  confor 

Decreto Municipal 104/2019: 

art. 9°, do  
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ILC >ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 -1NDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 

2- iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE-'-ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

3- SOLVÊNCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL 

SG=  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NA() CIRCULANTE 

13.16.2.2.0s  indices  deverão ser indicados de conformidade com as Nor-

mas 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, § 
30)

. 
 

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 ca-

pacidade 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 presente licitação, conforme preconiza o  Art.  30, inciso II e §1° da 
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ao mesmo 

13.18. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoeiro 

ao sistema em que a empresa estiver cadastrada, em que constam as d 

cimento dos documentos exigidos para a habilitação (SICAF ou  event  

compras), a fim de verificar a vigência e autenticidade destes. 

consultará 

as de ven- 

Imente e- 

13.19. A página da consulta será impressa pelo Pregoeiro. A v lidade dos 

documentos será conferida. Em caso de alguma certidão estar fora de v lidade, po-

derão ser consultados 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 documento solicitado. 0 não envio acarretará a inabilita-

cão da empresa, salvos os casos de condições exclusivas para a habilit ção de mi-

croempresas ou empresas de pequeno porte. 

13.20. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por  licit  

cada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez c 

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabal 

presa será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a de 

vencedor, comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado po 

odo, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitant 

apresentação de justificativa. 

nte qualifi-

nstatada a 

ista, a em-

laração do 

igual per--

, mediante 

13.20.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo preyi 

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san 

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanesc 

dem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra mi 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restriç 

mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regula  

to no subi-

oes previs-

tes, na  or-

roem presa, 

o na docu-

ização. 

0 
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13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no  "chat"  a nova data e ho-

rário para a continuidade da mesma. 

13.22.  Sera  inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desa-

cordo 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  maxima  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 analise da documentação para classificação da pro-

posta a partir dos documentos anexados, bem como consulta aos  sites  oficiais aci-

ma apontados. Caso haja desconformidade com o solicitado a empresa  sera  des-

classificada e/ou inabilitada. 

13.28. A data para a divulgação do resultado  sera  informada pelo Prego-

eiro durante a sessão de lances, no  "chat"  de conversação ou através de comunica-

do a ser publicado na plataforma de compras governamentais, sendo responsabili-

dade única e exclusiva das empresas interessadas o acompanhamento das datas. 

Pregão Eletrônico n° 147/2022 — Feas Página 27 de 55 4,-\ 



  

Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

41) 3316-5927 
www.feaes.c ritiba.orgov.br  

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 recor 

manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, isto 6, indicando c 

decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do si 

termos do  art.  33 do Decreto.Municipal n° 1.235/2003. 0 prazo para a m 

da intenção de interpor recurso  sera  de 04 (quatro) horas ateis, ou seja, 

as 12:00 horas do dia útil seguinte da divulgação do resultado final de julg 

14.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser m nifestados 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no portal de 

governamentais. 

er devera 

ntra quais 

tema, nos 

nifestação 

das 08:00 

mento. 

compras 

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 adentrara 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 Citeis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número c
lie 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 

importará na decadência do direito de recurso. 

  

da licitante 

  

   

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

terá poderá: 

.4r5  
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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 A autoridade 

julgadora, que decidirá. 

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

insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o 

processo licitatório para determinar a contratação. 

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

vencedor e encaminhará o procedimento 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 A licitante vencedora e homologará o procedimento. 

15.3. Homologado o resultado, a proponente vencedora será convocada, 

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

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, sb pena de 

decair do direito à 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 Registrci 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 

com a indicação da licitante vencedora, a descrição dos itens, as 

quantidades, preços registrados e demais condições. 

16.6. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o cadastro 

com o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 

iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certari  

Referência, 

respectivas 

de reserva 

om preços 

e. 

16.7. Sempre que o primeiro classificado não atender à  cony  cação para 

a assinatura da Ata de Registro de Preços, é facultado à Administraçãc, dentro do 

prazo e condições estabelecidos, convocar os remanescentes, observada a ordem 

de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

Pregão Eletrônico n° 147/2022 — Feas Pá 

condições 

ma 30 de 55 



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  

41,  

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 à ordem de 

classificação, para assiná-la. 

16.9. Quando houver a necessidade de contratação dos fornecedores que 

compõem o cadastro de reserva ou remanescentes, serão realizados os 

procedimentos para a habilitação, sendo condição para a contratação o 

cumprimento integral de todas as condições previstas no Edital de licitação. 

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

firmar contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação 

especifica para aquisição pretendida. 

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

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

preços registrados, se porventura constatar que os preços registrados estão 

incompatíveis com os preços de mercado. 

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

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

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

este Pregão Eletrônico. 

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

hipótese da ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 290/2016. 
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17— Do cadastro de reserva de fornecedores 

17.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitant 

reduzir seus pregos ao valor da proposta da licitante mais bem cla 

nessas condições, após a homologação do certame, em até duas hora 

dar o aceite para participar do cadastro de reserva. 

17.2. A apresentação de novas propostas na forma dest 

prejudicará o resultado do certame em relação à licitante mais bem  class!  

17.3. Havendo uma ou mais licitantes que aceitem cotar sua 

em valor igual ao da licitante vencedora, estas serão classificados segun 

da última proposta individual apresentada durante a fase competitiv 

publicação de relatório 

S poderão 

ificada e, 

, poderão 

item não 

cada. 

propostas 

o a ordem 

mediante 

17.4. Esta ordem de classificação das licitantes registradas .everá ser 

respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o mais bem .plocado no 

certame não assine a ata, tenha seu registro cancelado ou na imposs bilidade de 

atendimento pelo primeiro colocado da ata, nos termos do Decreto unicipal n° 

290/2016. 

18— Da Ordem De Compra 

18.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços a  licit  

aguardar a liberação das Ordens de Compra, para providenciar a 

produtos. 

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

recebimento da Ordem de Compra. 

18.3. A empresa vencedora deverá observar quando do rec 

Ordem de Compra, os quantitativos, marca e valores nela descritos. 

desacordo com o registrado, deverá entrar em contato com a Feas a f 

possíveis erros. 
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18.4. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 30 (trinta) 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; 

18.4.2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na 

Rua Jussara, n.° 2.234, Bairro Sítio 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: localizada 

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

18.4.5. Almoxarifado Feas: localizado na Rua Cyro Correia Pereira, 

n.°667 (Condomínio empresarial Valentini — Barracão 07a), Cidade 

Industrial de Curitiba, Curitiba, Paraná; 

18.4.6.UPA CIC: localizado na Rua Senador Accioly Filho, n.° 3370, 

Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba, Paraná; 

18.4.7. UPA Boqueirão: localizado na Rua Professora Maria de 

Assumpção, n.° 2590 — Boqueirão, Curitiba, Paraná; 

18.5. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas 

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

segunda a sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, 

taxas ou outros presentes As Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-á em 

mora no dia seguinte ao vencimento deste prazo. 

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

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

90, Bairro: Pinheirinho. CEP: 81.110.522 Curitiba — PR, Telefones: (41) 3316-

5942/3316-5905. 
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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  des  cordo com 

as condições impostas na licitação são de responsabilidade da Contratad . 

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

pena da recusa pela Feas e possibilidade de abertura de procecliimento de 

penalização. 

19.5. Ficam designados como Gestor e Suplente da ontratação 

decorrente deste Pregão Eletrônico e para o exercício das atribuições  co  stantes do 

artigo 17 e outros correlatos do Decreto Municipal n° 610/2019, os espectivos 

servidores: Fabiana Martins  (mat.  1427) e Edemilson Marcos Ribeiro (ma-. 146). 

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  Alm!  oxarifado, 

mediante apresentação da nota fiscal emitida pela contratada, observadó 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 Ordem de Compra recebida, a fim de que se possam efetuar os pagamentos cor-

respondentes. 

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 pra-

zo não superior a 05 (cinco) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade 

competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Administração Pú-

blica, de acordo com a Lei Federal n° 10520/02. 

21.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Feas, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovi-

da a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resul-

tantes 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 

observado o procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

21.3. As multas serão descontadas dos pagamentos  eve  

devidos e, ainda, nos casos em que não haja fatura em aberto, ou  yin  • 

notificada a empresa, que deverá, no prazo máximo estipulado pela Fea 

o valor correspondente à penalização, em conta a ser informada pela Co 

21.4. Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na for 

no item anterior, escoado o prazo de 5 (cinco) dias, contados d 

recebimento, pela detentora, da respectiva notificação, a cobrança ser 

medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção m 

período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final 

a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer. 

•: 

• Z 

a prevista 

data 00 

objeto de 

netária no 

ra liquidar 

aplicadas, 

tualmente 

nda, será 

, depositar 

rata nte. 

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

outras. 

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

Administração recorrerá As garantias constituídas, a fim de se  re  

prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover 

judicial ou extrajudicial de perdas e danos. 

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

de formação de conluio ou diante do indicio de qualquer crime previst 

Licitações, o caso será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo d 

Administrativas a serem aplicadas contra quem der causa ao crime. 

cabíveis, a 

sarcir dos 

cobrança 

onstatação 

na Lei de 

s medidas 

22— Disposições Gerais 

I 
22.1. Reserva-se A autoridade competente o direito de  re  oga 

em parte a presente licitação visando o interesse da Administração 

c

Obli r 

anulá-la por ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla efes 

dispõe o artigo 49 e parágrafos da Lei Federal n° 8666/93. 

i
no todo ou 

a, devendo 

, conforme 
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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, 
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importará na aplicação dos dispositivos da Lei Federal n. ° 8.078/90 Código de 

Defesa do Consumidor). 

22.8. Conforme o artigo 31 do Código de Defesa do Consumi r, a oferta 

e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informaçõ s corretas, 

claras, precisas, ostensivas e em  lingua  portuguesa sobre suas  car  cteristicas, 

qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validad e origem, 

entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde segurança 

dos consumidores. 

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

com as especificações editalicias, todas as despesas para substituição destes e a 

regularização das pendências, serão de inteira responsabilidade d empresa 

contratada. 

22.10. Se durante a licitação ou a contratação a Feas  en ender  pela 

necessidade de envio do bem entregue para análise e avaliação labora orial, todos 

os custos referentes ao procedimento serão de responsa lidade da 

licitante/Contratada. 

• 

erditada, a 

omposição 

sável, sem 

r etapa, por 

nte toda a 

rabalhistas, 

ir sobre o 

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

empresa vencedora poderá substituir o produto por outro com a mesma 

e concentração, devendo previamente obter a aprovação do setor respo 

custos adicionais para a Feas. 

22.12. 0 abandono do fornecimento dos materiais em qualqu 

parte da empresa contratada, ensejará ação de perdas e danos. 

22.13. A empresa vencedora assumirá integral e exclusiva 

responsabilidade no que diz respeito As obrigações fiscais, 

previdenciárias e os demais encargos que porventura venham a inc 

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 preços em níveis artificiais e não-

competitivos; 

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

direta ou indiretamente, As pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

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

provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 

financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 

alegações de prática prevista acima; deste Edital;  (ii)  atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção. 
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22.16. Nos casos em que forem constatadas a prática de  at  

Administração Pública Municipal, será aplicável o Decreto Municipal n 

que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federa 
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s contra a 

671/2019, 

n° 12.846, 

strativa de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública mu 

outras providências 

22.17. 0 Pregoeiro poderá inabilitar, ou desclassificar a p 

mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhe 

fato ou circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de 

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

22.18. Ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio é facultado 

proponentes esclarecimentos com relação aos documentos o 

apresentados, bem como promover diligências ou solicitar parecer 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 

licitar das 

produtos 

s técnicos 

22.19. Quando solicitado pelo Pregoeiro, os documentos 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autentica 

simples. 

loderão ser 

61 ou cópia 

entos de 110 

lquer outra 

tipulado. 

22.20. Não serão aceitos, em hipótese alguma, docu 

classificação de proposta e habilitação, encaminhados via  e-mail,  ou qu 

forma, que não no portal de compras governamentais, dentro do prazo e 

22.21. Quando todas as licitantes forem inabilitadas o 

propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licita 

de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação o 

propostas escoimadas de suas causas. 

22.22. Os documentos solicitados que forem emitidos pela I 

precisam de autenticação em cartório, o Pregoeiro ou a Equipe de Apoi 

autenticidade via  Internet.  

todas as 

tes o prazo 

de outras 

ernet, NÃO 

conferirá a 
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22.23. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação, bem 

como dos lances ofertados, aos quais fica irrestritamente vinculada. 

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

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

ou de funcionário para justificar equívocos cometidos pela empresa no processo, em 

quaisquer das fases da licitação ou da execução do contrato. 

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

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

especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro 

a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

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 corri-

dos, salvo se expressamente fizer-se referência a dias úteis. Para contagem de am-

bos os casos exclui-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.  William Cesar  Barboza, wbarbozaAfeaes.curitiba.prgov.br, 

através de pedido de esclarecimento. 

22.30. Demais detalhes que eventualmente não foram previstos no pre-

sente Edital, mas que a boa técnica leve a presumir sua necessidade, não deverão 

ser omitidos na apresentação da proposta pelo licitante. 
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22.31. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, 

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, 26 de setemb o de 2022.  

William Cesar Barboza  

Pregoeiro 
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Anexo 1 
Termo De Referência 

Processo Administrativo n°: 238/2022. 

I. Objeto: 

Registro de preços para futuro fornecimento de Baterias Seladas. 

2. Justificativa: 

As baterias seladas listadas neste processo visam garantir o pleno funciona-

mento dos equipamentos hospitalares, tais como respiradores, incubadoras 

e desfibriladores, garantindo a operação dos equipamentos mesmo em 

transporte ou em falta de energia. Solicitamos para a aquisição destes pro-

dutos o Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para ga-

rantir que todos os itens estimados possam ser adquiridos em sua totalida-

de, porém, conforme demanda e possibilidade periódica da Feas. Possibili-

tando, desta forma, o melhor planejamento logístico e orçamentário para sua 

aquisição, gerando a Administração Pública economicidade, sem desconsi-

derar a eficiência nos serviços e soluções oferecidos aos usuários do SUS. 

Por se tratar de produtos de uso comum no mercado e que podem ser objeti-

va e concisamente definidos, estes itens são considerados bens comuns e, 

portanto, totalmente aplicáveis A modalidade pregão. 

Por fim, considerando o disposto na legislação vigente os itens deste certa-

me são destinados disputa exclusiva para empresas ME/EPP. A exceção a 

este cenário é o item do referencial de preços com o código 219607 que se-

rá de ampla concorrência. 

3. Descritivo Técnico Dos Produtos; Quantidades; Valores Máximos 

Permitidos. 
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Item 01: 220314! Bateria automotiva 12V - 60AH 

Bateria 12V — 60AH 

Amperes Hora (AH): 60Ah 

Reserva de capacidade (C25): pelo menos 90mim 

Corrente de Arranque a Frio (CCA -18°C): pelo menos 440A 

Peso aproximado: 14,5kg (±1kg) 

Dimensões aproximadas ±10%: 246mm x 175mm x 190m 

Quantidade: 04 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 387,63 

Obs.: Serão adquiridas base de troca 

Item 02: 219607 / Bateria selada 12V — 2,3AH 

Bateria 12 V — 2,3 AH — VRLA — Medidas Aproximadas: Comprimento 17 

3,5cm; Altura 6cm 

Quantidade: 5 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 99,68 

Item 03: 216835 / Bateria selada 12V 4,5AH/5,0AH 

Bateria 12 V — 4 AH / 5 AH — VRLA — Medidas Aproximadas: Compri 

Largura 9cm; Altura 7cm 

Quantidade: 30 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 95,37 

Item 04: 214155 / Bateria selada 12V — 9AH 

Bateria 12 V — 9 AH - VRLA — Medidas Aproximadas: Comprimento 15 

6,5cm; Altura 9,5cm 

Quantidade: 60 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 146,27 

Item 05: 217857! Bateria selada 12V - 18AH 

Bateria 12 V — 18 AH — VRLA — Medidas Aproximadas: Comprim 

Largura 7cm; Altura 17cm 

Quantidade: 5 unidades 

m; Largura 

nto 10cm; 

m; Largura 

nto 18cm; 
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Lib 

Valor máximo permitido: R$ 302,36 

4. Condições Gerais Para Cotação 

4.1. Os produtos cotados nesta Licitação deverão obrigatoriamente estar 

sujeitos ao regime da Vigilância Sanitária, quando se configurar o caso, 

portanto deverão ter Registro ou Notificação ou ser Declarado Dispensado De 

Registro. 

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

n.° 185 de 22/10/2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde, assim como a legislação pertinente que venha a alterá-

las. 

4.3. As embalagens individuais ou secundárias dos produtos devem 

apresentar: 

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

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

garantia ou para indicação do momento de seu descarte. 

4.3.2. Data de fabricação. 

4.3.3. Prazo de validade. 

4.3.4. Identificação do produto (conteúdo da embalagem). 

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

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

esterilização). 

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

produto médico. 

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

identificação da ANVISA. 

4.3.9. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte, 

no que se refere a lote, a data de fabricação e validade, nome do produto, 

quantitativo, entre outros, deverão corresponder ao conteúdo interno da 

mesma, ou seja, As embalagens primárias e de consumo. 

4.3.10. Texto e demais exigências legais previstas para o cartucho, 
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vigente do Ministério da Saúde e Código de Defesa do Consu 

4.3.11. Os produtos importados, que tenham numeração d 

padrão brasileiro deverão apresentar identificação na 

individual do número correspondente do equivalente 

brasileiro. 

4.3.12. As informações constantes nas embalagens deve 

português, ou em idioma estrangeiro acompanhado de trad 

português. 

4.4. A Feas poderá, caso julgue necessário, enviar o produto para 

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

4.4.1. No caso do produto apresentar alterações em sua 

aspecto,  etc.,  ou mesmo havendo denúncias, a empresa  sera  

deverá providenciar análise do produto em laboratório oficial. 

discordância, a Feas se reserva o direito de realizar a análise 

ônus será de inteira responsabilidade do fornecedor. 

anderley, 161 
3° andar 

o — Curitiba/PR  
EP  81.130-160 
(41) 3316-5927 
ritiba r ov br 

análise em • 

mposição, 

formada e 

o caso de 

endo que o 

4.5. Para os itens que deverão ser entregues esterilizados, serã 

seguintes métodos de esterilização: óxido de etileno ou raio 

embalagens destes itens deverão seguir as normas preconizadas 

de esterilização adotado. 

4.6. Por ocasião da entrega, somente serão recebidos os p 

apresentarem no mínimo os seguintes prazos de validade: 

aceitos os 

gama. As 

elo método • 
dutos que 

Validade total do produto Mínimo remanescente requrido 

aceitação quando da e4rega 

para 

3 a 5 anos 24 meses 

lano 8 meses _. 
2 anos 18 meses 

4.7. Caso o laboratório fabricante ou o produto venha a ser interditado, a 
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empresa vencedora deverá substituir o produto por outro com a mesma 

composição e concentração, devendo previamente obter a homologação da 

Feas para o produto proposto para substituição, sem custo. 

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

quantidade, na apresentação (unidade) ou nas especificações do objeto 

licitado. Casos supervenientes serão avaliados pela Feas. 

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

padrão brasileiro. 

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

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

4.10.1. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens 

originais de seu fabricante, contendo todas as identificações, quanto As 

características, validade do produto e a sua procedência. Texto em 

português. 

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

produtos solicitados. Se no momento da entrega os produtos não 

corresponderem As especificações solicitadas, fica a empresa obrigada a 

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

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

empresa sujeita As penalidades previstas no Edital de Embasamento. 

4.12. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 30 (trinta) dias 

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

unidades sob gestão da Feas, a saber: 

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

Lott-16d°  Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 
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4.12.2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo:  lo  

Rua Jussara, n.° 2.234, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Pa 

4.12.3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuqua 

Tatuquara: localizada na Rua Jornalista  Emilio  Zolá Flor 

835, Tatuquara, Curitiba, Paraná; 

4.12.4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendin 

Fazendinha: localizado na Rua Carlos Klemtz, 1883 — 

Curitiba, Paraná; 

4.12.5. Almoxarifado Feas: localizado na Rua Cyro Cor 

n.°667 (Condomínio empresarial Valentini — Barracão 

Industrial de Curitiba, Curitiba, Paraná; 

4.12.6.UPA CIC: localizado na Rua Senador Accioly Filh 

Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba, Paraná; 

4.12.7. UPA Boqueirão: localizado na Rua Professor 

Assumpção, n.° 2590 — Boqueirão, Curitiba, Paraná; 

\IA 

4.13. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais dete 

Ordem de Compra, no horário das 08 h ás 11h30min e das 13 h 

de segunda a sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, s 

carretos, taxas ou outros presentes As Notas Fiscais corre 

Considerar-se-5 em mora no dia seguinte ao vencimento deste pra 

4.14. Caso a Feas julgue necessário, o Pregoeiro solicitará das 

informações, amostras e/ou documentos necessários para o corret 

e para a aprovação do produto (quando estiver em  lingua  estran 

apresentar tradução legalizada na forma da legislação b 

informações solicitadas deverão ser apresentadas em até 48 h (qu 

horas), a partir da solicitação feita através de Oficio ou 

Feas/Pregoeiro. A empresa deverá encaminhar as informações s 

endereço que será indicado no documento enviado. 

4.15. As proponentes deverão cumprir o solicitado neste Anex 
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de desclassificação dos itens. 

5. Documentos Exigidos Para A Classificação Das Propostas 

5.1. As empresas cadastradas no SICAF ou no E-Compras deverão 

anexar No Mínimo 01 (um) Atestado De Capacidade Técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove que a empresa licitante já forneceu objeto igual ou similar em 

características com o objeto da presente licitação, conforme preconiza 

o  Art.  30, inciso II e §1° da Lei 8666/93. Não serão aceitos atestados de 

empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial. 

6. 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, 
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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  lamente 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 Volação 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 pagament de perdas 

e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do  pa  amento de 

qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros 

diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das 

cláusulas previstas neste capitulo quanto A proteção e uso dos dados pesoais. 

Paragrafo segundo: 

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais nec ssidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA int rromperá 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 outr qualquer), 

salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação  le al  ou outra 

hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro: A CONTRATADA declara, por meio deste 

que: 

stru mento, 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteçã de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" iw "LGPD"), 

sem exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando 

todas as medidas técnicas de segurança da informação, disponíveis, além de 
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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" 

7. Do Pagamento 

6.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias após a 

entrega do serviço e a avaliação completa e total dos itens pelo responsável 

designado pela CONTRATANTE, mediante apresentação da nota fiscal emitida pela 

CONTRATADA. 

8. Dos Gestores 

Ficam designados como gestores e suplente do presente contrato, 

respectivamente: Roberto Liberato Dallagranna (matricula funcional n.° 3.557) e  

Wiliam  Kendi Arabori (matricula funcional n° 2.384) como gestora e suplente, 

respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 

Curitiba, 15 de setembro de 2022. 

Roberto Liberato Dallagranna 

Gerente de Engenharia e Manutenção 
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Anexo 2 

Justificativas de pregos e orçamentos balizadores 

No que diz respeito aos pregos escolhidos para referência, 

constantes no presente processo licitatório, informamos os critérios adotados: 

Item 1 (média dos 3 menores orçamentos): foi  consider  

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

na outra proposta. 

 

a a média 

ignificativa 

   

Itens 2 e 5 (média dos 4 menores orçamentos): foi corisiderada a 

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

significativa na outra proposta. 

Item 3 (média dos 6 menores orçamentos): foi considera Fla a média 

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

na outra proposta. 

Item 4 (média dos valores orçados): foram consideradcis todos os 

orçamentos para definição da média. 

Desta forma salientamos que as escolhas tomadas para o 

estabelecimento dos preços presentes neste processo licitatório têm,  ell  suma, as 

seguintes justificativas: fuga de preços inexequíveis ou e acerbados 

(constantemente presentes nos orçamentos) que geram, respecti amente, o  

  

fracasso do processo de compras pela falta de ofertas dado o baixo valor a ser pago 

pela instituição, e a majoração dos preços, o que ataca o principio da 

economicidade. E ainda se levam em consideração os preços praticados atualmente 

pela Feas para aquisição destes itens, frutos de registros de preços anteriores. 

Desta forma reiteramos que os preços praticados ro presente 

processo estão de acordo com os praticados no mercado e que as decis-es visam 

equilibrada e econômica aquisição dos itens por parte da Feas, serfn que haja 

desnecessária majoração dos preços e que o principio da economi8idade seja 

respeitado. 

 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras Feas 
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Seguem orçamentos referenciadores 
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FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Declaramos, conforme contido no  Art  28 do Decreto Municipal 61012019 que, os pregos praticados neste processo estão de acordo  corn  os praticados no Mercado 

OBJETO: utsção de BATERIAS  ID  232756930 para a Fundação Estatal de Atenção á Saúde 
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Valor 
Escolhido Valor Total 

1 220314  Satan  Autornotiva 12V - 60A1l unid 4 1299,90 1.127,70 440,00 369,90 600,00 353,00 333,99 387,63 1.550,52 
2 219607 Bateria Selada 12V - 2,3AH  wild  5 162,36 96,90 126,90 94,90 498,00 80,00 106,32 99,68 498,40 
3 216835 Bateria Selado 12V - 4,5AH/5,0AH  wild  30 90,54 97,90 108,65 105,20 89,90 298,00 80,00 79,00 95,37 2.861,10 
4 214155 &liana Selada 12V - 9AH •  mid  60 151,72 158,90 139,28 175,10 119,90 149,00 130,00 129,00 146,27 8.776,20 

1.511,60 
15.198,02 

5 217857 Bateria Selada 12V - 18AH  wild  5 402,89 335,90 338,65 479,80 249,90 600,00 285.00 268,00 302,36 
TOTAL 

Valor total  apresentado  R$ 15.198,02 (Wan mN, canto e  noventa  e  oito  reds e don centavos) 
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Anexo 3 
Minuta da ata de registro de pregos. 

Ata de Registro de Pregos n.° 
Processo Administrativo n°: 238/2022 — Feas. 
Pregão Eletrônico n. ° 147/2022 — Feas. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção 5 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 (i serir nome 
completo e CPF), na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.81.139/0001- 
83 e a empresa com sede na  
CNPJ  neste ato representada por)  
CPF , tendo em vista as condições estabelecidas 
pregão eletrônico n° 147/2022, cujo objeto é "Registro de pregos 
fornecimento de Baterias Seladas.", e resolveram e acordaram firma 
Ata de Registro de Preços, obedecidas as condições estabelecidas 
10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto 
290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respecti 
unitários: 

Itens com 1° menor prego. 
Item: 
Marca: 
Valor unitário: R$ 
Quantidade: 
Valor total: R$ 

o edital de 
• 

ara futuro 
a presente 
na Lei n°. 
unicipal n° 
os preços 

Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto regi 
válidos por 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta a 
Oficial do Município de Curitiba. 
As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, as 
penalidades se encontram no Edital de Embasamento do Preg5 
n°147/2022. 
Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de preços registrado 
a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação espe 
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado e 
de condições. 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, 
aprovada, será assinada pelas partes: 

Diretor-Geral Feas Contratada 

trados, são 410  
no Diário 

m como as 
Eletrônico 

não obriga 
ifica para a 

igualdade 

após lida e 
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Diretora Adm. Financeira — Feas 

Anexo 4 

Minuta de cadastro reserva 

Pregão Eletrônico n° 147/2022. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de Baterias Seladas". 

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° 147/2022 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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uf) 
Pregão/Concorrência Eletrônica 

928285.1472022 .10163 .4357 .4617543  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
No 00147/2022 (SRP) 

As 08:41 horas do dia 10 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros 
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 48/2022 de 21/06/2022, em atendimento às 
disposições contidas na Lei No 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto No 10.024 de 20 de setembro de 2019, 
referente ao Processo No 238, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão No 00147/2022. Modo de disputa: 
Aberto/Fechado. Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de Baterias Seladas. 0 Pregoeiro abriu a 
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em 
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

• Item: 1 
Descrição: Bateria automotiva 
Descrição Complementar: Bateria Automotiva 
Largura: 170 MM, Altura: 240 MM, Peso: 14,10 
Eletroquimico: Chumbo-Acido 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação 
Quantidade: 4 
Valor Máximo Aceitável: R$ 387,6300 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Intervalo mínimo entre lances: -  

Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Unidade de fornecimento: Unidade 
Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Aplicação: Energização De Embarcação , Comprimento: 175 MM, 
KG, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 60 AH, Sistema 

Aceito para: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 280,0000 e a quantidade 

de 4 Unidade. 

Item: 2 
Descrição: Bateria recarregável 
Descrição Complementar: Bateria Recarregável Tipo: Selada VrIa(Reguladas Por Válvulas) , Modelo:  Up-1223c 
(Unipower) , Sistema Eletroquirnico: Chumbo-Acido , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 2,3 A 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 99,6800 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 80,0000 e a quantidade 
de 5 Unidade. 

Item: 3 
Descrição: Bateria automotiva 
Descrição Complementar: Bateria Automotiva 
AH, Sistema Eletroquimico: Chumbo-Acido 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação 
Quantidade: 30 
Valor Máximo Aceitável: R$ 95,3700 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 7,0 

Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Unidade de fornecimento: Unidade 
Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Margem de Preferencia: Não 

Aceito para: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 80,0000 e a quantidade 
de 30 Unidade. 

Item: 4 
Descrição: Bateria automotiva 
Descrição Complementar: Bateria Automotiva Tipo: Selada 
Chumbo-Acido , Capacidade Nominal: 7,0 A 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 

Unidade de fornecimento: Unidade 
Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Tensão Nominal: 12 V, Sistema Eletroquirnico:  

Quantidade: 60 
Valor Máximo Aceitável: R$ 146,2700 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para:  SO  BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA, 
quantidade de 60 Unidade. 

pelo melhor lance de R$ 108,7800 ea 
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mina!: 7,0 

antidade 

• bal Data/Hora 
Registro 

5200 10/10/2022 
07:42:22 

o De Embarcação , 
são Nominal: 12 V, 

0000 09/10/2022 
10:46:35  

Valor do Lance 

R$ 400,0000 

R$ 367,6300 

R$ 360,0000 

R$ 359,0000 

R$ 355,0000 

R$ 280,0000 

R$ 319,0000 

CNPJ/CPF 

18.153.504/0001-07 

36.469.275/0001-16 

18.153.504/0001-07 

36.469.275/0001-16 

18.153.504/0001-07 

18.153.504/0001-07 

36.469.275/0001-16 

Data/Hora Re 

10/10/2022 08:41 

10/10/2022 08:41 

10/10/2022 08:5 

10/10/2022 09:0 

10/10/2022 09:0 

10/10/2022 09:0 

10/10/2022 09:0  

• 
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Item: 5 
Descrição: Bateria automotiva 
Descrição Complementar: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade N 
AH, Sistema Eletroquinnico: Chumbo-Acido 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 302,3600 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: NA 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 210,0000 e a 
de 5 Unidade. 

Histórico 

Item: 1 - Bateria automotiva 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

CNI2J/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração . Quantidade Valor  Unit.  Valor G 
Equiparada ME/EPP 

36.469.275/0001-16  SO  BATERIAS Sim Sim 4 R$ 367,6300 R$ 1.470 
-COMERCIO 
DE BATERIAS 
LTDA 

Marca: PIONEIRO 
Fabricante: BATERIAS PIONEIRO 
Modelo / Versão: 12V 60 AH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Automotiva Aplicação: Energiza 
Comprimento: 175 MM, Largura: 170 MM, Altura: 240 MM, Peso: 14,10 KG, Te 
Capacidade Nominal: 60 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Acido 
Porte da empresa: ME/EPP 

18.153.504/0001-07 LCPAR Sim Sim 4 R$ 400,0000 R$ 1.60 
IMPORTACAO 
E 
EXPORTACAO 
- EIRELI 

Marca:  JET FREE  
Fabricante: STUMPF IND. E COM. DE ACUMULADORES ELETRICOS 
Modelo / Versão: JF6ORD 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-acida automotiva, 12 volts 60ah, livre de 
manutenção, com CCA 450  RC  95 e com 18 meses de garantia-A base de troca. 
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos) 

istro 

00: 310 

00: 310 

39:767 

08:117 

20:683 

25:557 

32:157  

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

10/10/2022 Abertura Item aberto para lances. 
08:52:00 

Encerramento 10/10/2022 Item com etapa aberta encerrada. 
etapa aberta 09:08:05 

Inicio  la  etapa 10/10/2022 Convocados os fornecedores para a  lo  etapa fechada que apresentaram ance entre R$ 
fechada 09:08:05 355,0000 e R$ 359,0000. 

Encerramento 10/10/2022 Item encerrado para lances. 
09:13:06 

Encerramento 10/10/2022 
etapa fechada 09:13:06 

Abertura do 
prazo - 10/10/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor LCPAR IMPORTACAO E  EX  
Convocação 09:57:04 CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. 
anexo 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  

Item com etapa fechada encerrada. 

• • 
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Encerramento 
do prazo - 
Convocação 
anexo 

Aceite de 
proposta 

Habilitação de 
fornecedor 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

10/10/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LCPAR IMPORTACAO E 
09:59:35 EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, 
CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, pelo melhor lance de R$ 280,0000. Motivo: Licitante 
atende tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classificado. 

17/11/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - 
16:24:03 EIRELI - CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07 

17/11/2022 
16:15:39  

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 2 - Bateria recarregável 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada 

Declaração Quantidade 
ME/EPP  

Valor Valor 
Unit. Global 

Data/Hora 
Registro 

18.153.504/0001-07 LCPAR Sim Sim 5 R$ 90,0000 R$ 450,0000 09/10/2022 
IMPORTACAO E 10:46:35 
EXPORTACAO - 
EIRELI  

Marca: SECPOWER 
Fabricante: SECPOWER 
Modelo / Versão: SP12-2,3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida estacionária regulada por válvula 
(VRLA), 12 volts 2,3ah, com 12 meses de garantia 
Porte da empresa: ME/EPP 

27.414.128/0001-58 M&M Sim Sim 5 R$ 99,0000 R$ 495,0000 03/10/2022 
IMPORTACAO E 16:45:54 
ECOMMERCE DE 
INFORMATICA 
LTDA 

Marca: Powertek 
Fabricante: Multilaser 
Modelo / Versão: EN007 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria 12V 2,3 AH EN007 Powertek produzida pela 
Multilaser. 
Porte da empresa: ME/EPP 

36.469.275/0001-16  SO  BATERIAS - Sim Sim 5 R$ 99,6800 R$ 498,4000 10/10/2022 
COMERCIO DE 07:42:22 
BATERIAS LTDA 

Marca: POWERTEK 
Fabricante: MULTILASER 
Modelo / Versão: 12v 2,3 ah 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Recarregavel Tipo: Selada VrIa(Reguladas Por 
Válvulas) , Modelo:  Up-1223c (Unipower) , Sistema Eletroquirnico: Chumbo-Acido , Tensão Nominal: 12 V, 
Capacidade Nominal: 2,3 A 
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos) 

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro 

R$ 99,6800 36.469.275/0001-16 10/10/2022 08:41:00:310 

R$ 99,0000 27.414.128/0001-58 10/10/2022 08:41:00:310 

R$ 90,0000 18.153.504/0001-07 10/10/2022 08:41:00:310 

R$ 88,0000 36.469.275/0001-16 10/10/2022 08:53:21:340 

R$ 85,0000 18.153.504/0001-07 10/10/2022 08:56:42:723 

R$ 86,0000 27.414.128/0001-58 10/10/2022 09:05:02:460 

R$ 86,0000 36.469.275/0001-16 10/10/2022 09:05:28:187 

R$ 82,0000 36.469.275/0001-16 10/10/2022 09:15:15:707 

R$ 84,0000 27.414.128/0001-58 10/10/2022 09:17:15:010 

R$ 80,0000  18.153.504/0001-07 10/10/2022 09:17:34:887 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

Abertura 

Encerramento 
etapa aberta 

10/10/2022 Item aberto para lances. 
08:52:01 

10/10/2022 Item com etapa aberta encerrada. 
09:15:07 

hftps://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 3/10 
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Inicio  la  etapa 
fechada 

Encerramento 

Encerramento 
etapa fechada 

Abertura do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

Encerramento 
do prazo - 
Convocação 
anexo 

Aceite de 
proposta 

Habilitação de 
fornecedor 
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10/10/2022 Convocados os fornecedores para a  lo  etapa fechada que apresentaram I nce entre R$ 
09:15:07 85,0000 e R$ 86,0000. 

10/10/2022 
09:20:08 

10/10/2022 
09:20:08 

10/10/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPI TACAO - EIRELI, 
09:57:14 CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. 

10/10/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LCPAR IMPO ACAO E 
10:00:00 EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. 

17/11/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E EXPOR CAO - EIRELI, 
16:19:17 CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, pelo melhor lance de R$ 80,0000. Motiv : Licitante atende 

tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma esta classificado. 

17/11/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E E PORTACAO - 
16:24:03 EIRELI - CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07 

Item 

Item  

encerrado para lances. 

com etapa fechada encerrada. 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 3 - Bateria automotiva 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração Data/Hora Quantidade Valor  Unit.  Valor G obal Equiparada ME/EPP Registro 
27.414.128/0001-58 M&M Sim Sim 30 R$ 95,0000 R$ 2.85v 0000 03/10/2022 

IMPORTACAO E 16:45:54 
ECOMMERCE 
DE 
INFORMATICA 
LTDA  

pela Multilaser. 

SILVA 16:54:33 
CUSTODIO - 
COMERCIO E 
MAN UTENCAO 
DE 
EQUIPAMENTOS  
MEDICOS  

Marca: getpower 
Fabricante: getpower 
Modelo / Versão: GP12-5 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria selada Vrla, tensão: 12v, 5ah, 13 teria para utilização 
em nobreaks 
Porte da empresa: ME/EPP 

36.469.275/0001-16  SO  BATERIAS - Sim Sim ,1000 10/10/2022 
COMERCIO DE 07:42:22 
BATERIAS LTDA 

Marca: POWERTEK 
Fabricante: MULTILASER 
Modelo / Versão: 12V 5 AH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Te são Nominal: 12 V, 
Capacidade Nominal: 5,0 AH, Sistema Eletroquimico: Chumbo-Acido 
Porte da empresa: ME/EPP 

18.153.504/0001-07 LCPAR Sim Sim 30 R$ 100,0000 R$ 3.000,0000 09/10/2022 
IMPORTACAO E 10:46:35 
EXPORTACAO - 
EIRELI 

Marca: SECPOWER 
Fabricante: SECPOWER 
Modelo / Versão: SP12-5 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-acida estacionaria-guiada por válvula 
(VRLA), 12 volts 5ah, com 12 meses de garantia 
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos) 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  

Marca: Powertek 
Fabricante: Multilaser 
Modelo / Versão: EN010 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria 12V 5AH EN010 Powertek produzi 
Porte da empresa: ME/EPP 

36.171.546/0001-52 RODRIGO R$ 95,3700 R$ 2.86 1000 07/10/2022 Sim Sim 30 

30 R$ 95,3700 R$ 2.86  
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Valor do Lance 

Compras.gov.br  - 0 SITE DE  COMPRAS DO GOVERNO 

CNPJ/CPF Data/Hora Registro 

R$ 100,0000 18.153.504/0001-07 10/10/2022 08:41:00:310 

R$ 95,3700 36.469.275/0001-16 10/10/2022 08:41:00:310 

R$ 95,3700 36.171.546/0001-52 10/10/2022 08:41 :00: 310 

R$ 95,0000 27.414.128/0001-58 10/10/2022 08:41:00:310 

R$ 92,0000 36.469.275/0001-16 10/10/2022 08:53: 26: 693 

R$ 90,0000 18.153.504/0001-07 10/10/2022 08:56:45:480 

R$ 91,0000 27.414.128/0001-58 10/10/2022 09:05:12:457 

R$ 81,7800 36.469.275/0001-16 10/10/2022 09:16:44:057 

R$ 80,0000 18.153.504/0001-07 10/10/2022 09:17:25:213 

R$ 86,9900  27.414.128/0001-58 10/10/2022 09:17:53:853  

Ng()  existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Encerramento 
do prazo - 
Convocação 
anexo 

Observações 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 
90,0000 e R$ 95,3700. 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

10/10/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LCPAR IMPORTACAO E 
10:00:13 EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, 
CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, pelo melhor lance de R$ 80,0000. Motivo: Licitante atende 
tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classificado. 

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - 
EIRELI - CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07 

Evento 

Abertura 

Encerramento 
etapa aberta 

Inicio  la  etapa 
fechada 

Encerramento 

Encerramento 
etapa fechada 

Abertura do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

Data 

10/10/2022 
08:52:02 

10/10/2022 
09:15:39 

10/10/2022 
09:15:39 

10/10/2022 
09:20:40 

10/10/2022 
09:20:40 

10/10/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, 
09:57:21 CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. 

Aceite de 17/11/2022 
proposta 16:21:07 

Habilitação de 17/11/2022 
fornecedor 16:24:03 

Não existem intenções de recurso para o item 

• Item: 4 - Bateria automotiva 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP  
Equiparada 

Declaração Quantidade 
ME/EPP 

Valor Unit. Valor Global 

27.414.128/0001-58 M&M Sim Sim 
IMPORTACAO 
E 
ECOMMERCE 
DE 
INFORMATICA 
LTDA 

Marca: Powertek 
Fabricante: Multilaser 
Modelo / Versão: EN015 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria 12V 9AH EN015 Powertek produzida pela Multilaser. 
Porte da empresa: ME/EPP 

36.469.275/0001-16  SO  BATERIAS Sim Sim 
- COMERCIO 
DE BATERIAS 
LTDA 

60 R$ 146,2700 R$ 8.776,2000 10/10/2022 
07:42:22  

Marca: POWERTEK 
Fabricante: MULTILASER 
Modelo / Versão: 12V 9 AH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, 
Capacidade Nominal:  9,0  AH, Sistema Eletroquirnico: Chumbo-Acido 
Porte da empresa: ME/EPP 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  

60 R$ 146,0000 R$ 8.760,0000 

Data/Hora 
Registro 

03/10/2022 
16:45:54 
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18.153.504/0001-07 LCPAR Sim Sim 60 R$ 150,0000 R$ 9.000, 
IMPORTACAO 
E 
EXPORTACAO 
- EIRELI 

Marca: SECPOWER 
Fabricante: SECPOWER 
Modelo / Versão: SP12-9 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida estacionária r ulada por válvula 
(VRLA), 12 volts 9ah, com 12 meses de garantia 
Porte da empresa: ME/EPP 

14.517.117/0001-51  ONE Sim Sim 
COMERCIAL 
LTDA 

Marca:  power  
Fabricante:  power  
Modelo / Versão:  power  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria 12 V - 9 AH VRLA - M idas Aproximadas: 
Comprimento 15cm; Largura 6,5cm; Altura 9,5cm 
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos) 

000 09/10/2022 
10:46:35 

60 R$ 500,0000 R$ 30.000 0000 03/10/2022 
17:35:34 

Valor do Lance 

R$ 500,0000 

R$ 150,0000 

R$ 146,2700 

R$ 146,0000 

R$ 144,0000 

R$ 140,0000 

R$ 143,5000 

R$ 141,0000 

R$ 115,0000 

R$ 108,7800 

R$ 124,9900  

CNPJ/CPF 

14.517.117/0001-51 

18.153.504/0001-07 

36.469.275/0001-16 

27.414.128/0001-58 

36.469.275/0001-16 

18.153.504/0001-07 

14.517.117/0001-51 

27.414.128/0001-58 

18.153.504/0001-07 

36.469.275/0001-16 

27.414.128/0001-58  

Data/Hora Re 

10/10/2022 08:41 

10/10/2022 08:41 

10/10/2022 08:41 

10/10/2022 08:41 

10/10/2022 08:53 

10/10/2022 08:56 

10/10/2022 09:03 

10/10/2022 09:05 

10/10/2022 09:12 

10/10/2022 09:13 

10/10/2022 09:13  

stro 

00: 310 

0: 310 

00:310 

00: 310 • 

32: 363 

53: 363 

32:297 

23:790 

50:410 

06: 000 

37: 703 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

Abertura 

Encerramento 
etapa aberta 

Inicio  la  etapa 
fechada 

Encerramento 

Encerramento 
do prazo - 
Convocação 
anexo 

Aceite de 
proposta 

Habilitação de 
fornecedor  

10/10/2022 
08:52:02 

10/10/2022 
09:12:09 

10/10/2022 
09 :12:09 

10/10/2022 
09:17:10 

10/10/2022 
09:17:10 

10/10/2022 
09:59:15 

17/11/2022 
16:21:28 

17/11/2022 
16:24:03 

lo  etapa fechada que apresentaram nce entre R$ 

Item com etapa fechada encerrada. 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor  SO  BATERI - COMERCIO DE 
BATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.469.275/0001-16. 

Aceite individual da proposta. Fornecedor:  SO  BATERIAS - COMERCIO D 
CNPJ/CPF: 36.469.275/0001-16, pelo melhor lance de R$ 108,7800. Mo 
atende tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classifica 

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor:  SO  BATERIAS - COMER 
LTDA - CNPJ/CPF: 36.469.275/0001-16 

Encerramento 
etapa fechada 

Abertura do 
prazo - 
Convocação 09:57:28 LTDA, CNPJ/CPF: 36.469.275/0001-16. 
anexo 

10/10/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor  SO  BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Convocados os fornecedores para a 
140,0000 e R$ 144,0000. 

Item encerrado para lances. 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 5 - Bateria automotiva 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração Quantidade Valor  Unit.  Valor 

https://www.comprasnet.gov.br/segurandexgov.asp  
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Equiparada ME/EPP Registro 

18.153.504/0001-07 LCPAR Sim Sim 5 R$ 300,0000 R$ 1.500,0000 09/10/2022 
IMPORTACAO E 10:46:35 
EXPORTACAO - 
EIRELI 

Marca: SECPOWER 
Fabricante: SECPOWER 
Modelo / Versão: SP12-18 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida estacionária regulada por válvula 
(VRLA), 12 volts 18ah, com 12 meses de garantia 
Porte da empresa: ME/EPP 

27.414.128/0001-58 M&M Sim Sim 5 R$ 302,0000 R$ 1.510,0000 03/10/2022 
IMPORTACAO E 16:45:54 
ECOMMERCE 
DE 
INFORMATICA 
LTDA 

Marca: Powertek 
Fabricante: Multilaser 
Modelo / Versão: EN017 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria 12V 18AH EN017 Powertek produzida pela Multilaser. 
Porte da empresa: ME/EPP 

36.469.275/0001-16  SO  BATERIAS - Sim Sim 5 R$ 302,0000 R$ 1.510,0000 10/10/2022 
COMERCIO DE 07:42:22 
BATERIAS LTDA 

Marca: POWERTEK 
Fabricante: MULTILASER 
Modelo / Versão: 12V 18 AH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, 
Capacidade Nominal: 18 AH, Sistema Eletroguimico: Chumbo-Acido 
Porte da empresa: ME/EPP 

36.171.546/0001-52 RODRIGO Sim Sim 5 R$ 302,3600 R$ 1.511,8000 07/10/2022 
SILVA 16:54:33 
CUSTODIO - 
COMERCIO E 
MAN UTENCAO 
DE 
EQUIPAMENTOS  
MEDICOS  

Marca: getpower 
Fabricante: getpower 
Modelo / Versão: GP12-18 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria selada Vrla, tensão: 12v, 18ah, bateria para utilização 
em nobreaks 
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos) 

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro 

R$ 302,3600 36.171.546/0001-52 10/10/2022 08:41:00:310 

R$ 302,0000 27.414.128/0001-58 10/10/2022 08:41:00:310 

R$ 302,0000 36.469.275/0001-16 10/10/2022 08:41:00:310 

R$ 300,0000 18.153.504/0001-07 10/10/2022 08:41:00:310 

R$ 298,0000 36.469.275/0001-16 10/10/2022 08:53:39:213 

R$ 290,0000 18.153.504/0001-07 10/10/2022 08:56:58:357 

R$ 291,0000 27.414.128/0001-58 10/10/2022 09:05:32:417 

R$ 210,0000 18.153.504/0001-07 10/10/2022 09:12:40:783 

R$ 238,8800 36.469.275/0001-16 10/10/2022 09:13:09:023 

R$ 274,9900 27.414.128/0001-58 10/10/2022 09:13:47:520 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

10/10/2022 Abertura Item aberto para lances. 
08:52:03 

Encerramento 10/10/2022 
etapa aberta 09:11:56 

Inicio  la  etapa 10/10/2022 Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 
fechada 09:11:56 290,0000 e R$ 302,3600. 

10/10/2022 
09:16:57 

https://www.comprasnet.gov.br/segurandexgov.asp 7/10 
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Aceite de 
proposta 

Habilitação de 
fornecedor  

17/11/2022 
16:21:55 

17/11/2022 
16:24:03  

S. 

s. 

s. 

s. 

entou lance entre 
fechado até as 

entou lance entre 
fechado ate às 

entou lance entre 
fechado até às 

oram registrados 
9,0000. 

entou lance entre 
o até às 09:20:07 

entou lance entre 
o até às 09:20:39 

oram registrados 

TACAO - EIRELI, 

ACAO E 

CAO - EIRELI, 
o: Licitante 

PORTACAO - 

ra a realização da 
ados para o inicio 
te e o período  deal  
évio de aberturaw 
s. 
ra disputa  sera  

a 1 minuto. 

a 1 minuto. 

a 1 minuto. 

a 1 minuto. 

1 minuto. 

18/11/2022 14:07  

Encerramento 
etapa fechada 

Abertura do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

Encerramento 
do prazo - 
Convocação 
anexo 
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10/10/2022 Item com etapa fechada encerrada. 
09:16:57 

10/10/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXP 
09:57:38 CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. 

10/10/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LCPAR IMPO 
10:00:25 EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07. 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E EXPOR 
CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, pelo melhor lance de R$ 210,0000. Moti 
atende tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classificad 

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E E 
EIRELI - CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07 

Não existem intenções de recurso para o item 

Troca de Mensagens 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Data 

10/10/2022 
08:41:00 

10/10/2022 
08:51:00 

10/10/2022 
08:51:01 

10/10/2022 
08:51:01 

10/10/2022 
08:51:02 

10/10/2022 
08:51:02 

10/10/2022 
08:51:02 

10/10/2022 
08:52:00 

10/10/2022 
08:52:01 

10/10/2022 
08:52:02 

10/10/2022 
08:52:02 

10/10/2022 
08:52:03 

10/10/2022 
09:08:05 

10/10/2022 
09:11:56 

10/10/2022 
09:12:09 

10/10/2022 
09:13:06 

10/10/2022 
09:13:06 

10/10/2022 
09:15:07 

10/10/2022 
09:15:39 

10/10/2022  

Mensagem 

A sessão pública esta aberta. Nesta compra haverá um período 
análise de propostas e após este período os itens serão disponibil 
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultanearne 
abertura para disputa  sera  entre 08:00 e 17:00. Haverá aviso 

dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectad 

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens 
iniciada. Mantenham-se conectados. 

A abertura do item 1 para lances esta agendada para daqu 
Mantenham-se conectados. 

A abertura do item 2 para lances está agendada para daqu 
Mantenham-se conectados. 

A abertura do item 3 para lances está agendada para daqu 
Mantenham-se conectados. 

A abertura do item 4 para lances esta agendada para daq 
Mantenham-se conectados. 

A abertura do item 5 para lances esta agendada para daq 
Mantenham-se conectados. 

0 item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lanc s. 

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lanc 

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lanc 

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lanc 

0 item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lanc 

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apr 
R$ 355,0000 e R$ 359,0000 poderá enviar um lance único 

09:13:05 do dia 10/10/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apr 
R$ 290,0000 e R$ 302,3600 poderá enviar um lance único 

09:16:56 do dia 10/10/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apr 
R$ 140,0000 e R$ 144,0000 poderá enviar um lance único 

09:17:09 do dia 10/10/2022. 

A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances1  
pelos fornecedores convocados: R$ 280,0000 e R$ 3 

0 item 1 está encerrado. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apr 
R$ 85,0000 e R$ 86,0000 poderá enviar um lance único e fech 

do dia 10/10/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apr 
R$ 90,0000 e R$ 95,3700 poderá enviar um lance único e fech 

do dia 10/10/2022. 

A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances 
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09:16:57 pelos fornecedores convocados: R$ 238,8800, R$ 210,0000 e R$ 274,9900. 
Sistema 10/10/2022 0 item 5 esta encerrado. 

09:16:57 

Sistema 10/10/2022 A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados 
09:17:10 pelos fornecedores convocados: R$ 124,9900, R$ 115,0000 e R$ 108,7800. 

Sistema 10/10/2022 0 item 4 esta encerrado. 
09:17:10 

Sistema 10/10/2022 A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados 
09:20:08 pelos fornecedores convocados: R$ 84,0000, R$ 80,0000 e R$ 82,0000. 

Sistema 10/10/2022 0 item 2 esta encerrado. 
09:20:08 

Sistema 10/10/2022 A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados 
09:20:40 pelos fornecedores convocados: R$ 80,0000, R$ 86,9900 e R$ 81,7800. 

Sistema 10/10/2022 0 item 3 está encerrado. 
09:20:40 

Sistema 10/10/2022 A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na 
09:20:43 funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". 

Pregoeiro 10/10/2022 Para LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - Sr. Licitante: a titulo de 
09:28:12 negociação seria possível reduzir sua proposta para os itens abaixo? Item 01 - R$ 

270,00 Item 02 - R$ 70,00 Item 03 - R$ 70,00 Item 05 - R$ 200,00 
18.153.504/0001- 10/10/2022 Bom dia Senhores(as), ja ofertamos o nosso menor prego para os itens em questao. 

07 09:29:38 

Pregoeiro 10/10/2022 Para LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ok, obrigado. 
09:41:31 

Pregoeiro 10/10/2022 Para  SO  BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA - Sr. Licitante: a titulo de 
09:43:07 negociação seria possível reduzir sua proposta para o item abaixo? Item 04 - R$ 

100,00. 

36.469.275/0001- 10/10/2022 estamos no limite 
16 09:45:13 

Pregoeiro 10/10/2022 Para  SO  BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ok, obrigado. 
09:56:35 

Sistema 10/10/2022 Senhor fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 
09:57:04 18.153.504/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1. 

Sistema 10/10/2022 Senhor fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 
09:57:14 18.153.504/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 2. 

Sistema 10/10/2022 Senhor fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 
09:57:21 18.153.504/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 3. 

Sistema 10/10/2022 Senhor fornecedor  SO  BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 
09:57:28 36.469.275/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 4. 

Sistema 10/10/2022 Senhor fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 
09:57:38 18.153.504/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 5. 

Sistema 10/10/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor  SO  BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA, 
09:59:15 CNPJ/CPF: 36.469.275/0001-16, enviou o anexo para o item 4. 

Sistema 10/10/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, 
09:59:35 CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, enviou o anexo para o item 1. 

Sistema 10/10/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, 
10:00:00 CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, enviou o anexo para o item 2. 

Sistema 10/10/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, 
10:00:13 CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, enviou o anexo para o item 3. 

Sistema 10/10/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, 
10:00:25 CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, enviou o anexo para o item 5. 

Pregoeiro 10/10/2022 Enviarei a proposta e documentações para análise de adequabilidade a ser realizada 
10:52:33 pelo setor técnico da Feas. Não é necessário envio de amostras nesse momento. 

Assim que esta análise estiver concluída os senhores serão comunicados e a data 
para divulgação do resultado de julgamento  sera  estipulada. 

Pregoeiro 11/11/2022 Previsão de reabertura: 17/11/2022 16:00 h; informamos que a divulgação do 
14:55:48 resultado de julgamento se clara na data de 17/11/2022 as 16:00 h, em virtude da 

conclusão dos procedimentos de julgamento. Por conseguinte, a partir desta data se 
contarão os prazos para interposição de recursos conforme item 14 do edital de 

embasamento. 

Sistema 17/11/2022 Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intenção de recursos para 
16:24:04 os itens/grupos na situação de "aceito e habilitado' ou "cancelado no julgamento 

Pregoeiro 17/11/2022 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/11/2022 as 
16:24:32 12:00:00. 

Eventos da Licitação 
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11/2022 as 

es dos respectivos 
a o artigo 45 , do 
às 14:06 horas do 

18/11/2022 14:07 

Evento Data/Hora 

26/09/2022 Alteração equipe 
09:20:23 

Alteração equipe 26/09/2022  
09:20:28 

Abertura da 10/10/2022 
sessão pública 08:41:00 

Encerramento da 10/10/2022 
análise de 08:51:00 
propostas 

Julgamento de 10/10/2022 
propostas 09:20:42 

Abertura do prazo 
17/11/2022  
16:24:04 

Fechamento do 17/11/2022 
prazo 16:24:32 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

Observações 

Abertura da sessão pública 

Etapa de análise de propostas encerrada. 

Inicio da etapa de julgamento de propostas 

Abertura de prazo para intenção de recurso 

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 1 
12:00:00. 

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedo 
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconi 
Decreto No 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessãc 
dia 18 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.  

WILLIAM  CESAR BARBOZA 
Pregoeiro Oficial 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
Equipe de Apoio 

SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO 
Equipe de Apoio 

VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 
Equipe de Apoio 

Imprimir 
 Relatório 

Voltar 
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preços para futuro fornecimento de Baterias Seladas - Item 03 216835 

t`g https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=153158,tz.America/Sao_Paulo&xim=1  1/3 https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=15315&tz=America/Sao_Paulo&xim=1  
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Engenhane Cluvoa 

141) 3316-5928 waralx41416•••=4110a44 goo Or  

Re: Análise documentação PE 147/2022 - Registro de preços para futuro 
fornecimento de baterias seladas 

De : Engenharia Clinica Feaes 
<engenhariaclinica@feaes.curitiba.pcgov.br> 

Assunto : Re: Análise documentação PE 147/2022 - Registro 
de pregos para futuro fornecimento de baterias 
seladas 

Para  :William Cesar  Barboza 
<wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

Cc  : Roberto Liberato Dallagranna 
<rdallagranna@feaes.curitiba.pcgov.br> 

Bom dia  William,  

Seguem os memorandos 048/2022, 049/2022, 050/2022, 051/2022 e 052/2022 
com análise documental do PE-FEAS 147/2022.  

Aft, 

De:  'William Cesar  Barboza" <wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Roberto Liberato Dallagranna" <rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc:  "Engenharia Clinica Feaes" <engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 10 de outubro de 2022 10:54:48 
Assunto: Análise documentação PE 147/2022 - Registro de pregos para futuro 
fornecimento de baterias seladas 

Prezados, 

Informo que ocorreu hoje o pregão para Registro de preços para futuro fornecimento de 
baterias seladas. 
Abaixo  link  com os documentos para análise. 

http://comprasnet  gov.br/acesso.asp?ur1=/livre/Pregao/lista   pregao filtro.asp?Opc=2 

Para acessar a documentação,  clique  em "Realizar Habilitação! Em análise". Abrir-se-6 
uma janela com os documentos para consulta. 

Atenciosamente,  

qui., 20 de out. de 2022 09:55 

12  anexos 

Engenharia Clinica 

Hospital do Idoso Zilda Ares 

Fundação Estatal de Atenção a  Sande  de Curitiba - FEAS 

R. Lothário  Boutin  90, Curitiba 

41 3316-5928 

www.feaes.curitiba.mgov,br 

MEMO  052-2022 da Enga Clinica para  CPL  FEAS_PE 147-2022- Registro de 
_  preps  para futuro fornecimento de Baterias Seladas - Item 05 217857 

Bateria selada 12V - 18AH.doc 
98  KB 

MEMO  052-2022 da Enga Clinica para  CPL  FEAS_PE 147-2022- Registro de 
_ preços para futuro fornecimento de Baterias Seladas - Item 05 217857 

Bateria selada 12V - 18AH.pdf 
316  KB  

MEMO  050-2022 da Enga Clinica para  CPL  FEAS_PE 147-2022- Registro de 
pregos para futuro fornecimento de Baterias Seladas - Item 03 216835 
Bateria selada 12V 4,5AH5,0AH.pdf 
316  KB 

MEMO  049-2022 da Enga Clinica para  CPL  FEAS_PE 147-2022- Registro de 
preços para futuro fornecimento de Baterias Seladas - Item 02 219607 
Bateria selada 12V — 2,3AH.pdf 
316  KB 
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Bateria selada 12V 4,5AH5,0AH.doc 
98  KB 

MEMO  049-2022 da Enga Clinica para  CPL  FEAS_PE 147-2022- Registro de 
pregos para futuro fornecimento de Baterias Seladas - Item 02 219607 
Bateria selada 12V — 2,3AH.doc 
99  KB 

MEMO  048-2022 da Enga Clinica para  CPL  FEAS_PE 147-2022- Registro de 
_ pregos para futuro fornecimento de Baterias Seladas - Item 01 220314 

Bateria automotiva 12V - 60AH.doc 
98  KB 

MEMO  051-2022 da Enga Clinica para  CPL  FEAS_PE 147-2022- Registro de 
pregos para futuro fornecimento de Baterias Seladas - Item 04 214155 
Bateria selada 12V — 9AH.doc 
98  KB  
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Roberto Liberato Dallagranna 
CREA-PR: 76520/D 

Engenharia Clinica Feas 

Aprovado  
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Engenharia Clinica 

Fundação Estatal de Atenção ã Saúde — 
Feas 

Rua Lothário  Boutin,  90 
Pinheirinho 

Curitiba / PR 
CEP 81.110-522 
(41) 3316-5928 

www.feaes.curitiba.or.gov.br  
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br  

 

Fundação Estabal 

• 
de  Men*  à Saúde 

Memorando n.° 048/2022 — Eng.a Clinica I FEAS 
Curitiba, 20 de Outubro de 2022. 

De: Eng.a  Clinica  I FEAS. 
Para: CPL I  FEAS  

Referente: Pregão Eletrônico n° 147/2022 — "Registro de preços para futuro fornecimento de 
Baterias Seladas" 

• A empresa LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI anexou a 

documentação exigida no Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o 

solicitado. Após a análise dos documentos apresentada por essa empresa; 0 Item 01: 

220314 / Bateria automotiva 12V - 60AH, Marca  JET FREE  Modelo JF6ORD, ATENDE 

tecnicamente o descritivo do Pregão Eletrônico N° 0147/2022 — FEAS. Desta forma, a 

empresa foi classificada.  

1 



• 

• 
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Engenharia Clinica 
Fundação Estatal de Atenção A Saúde — 

Feas 
Rua Lothário  Boutin,  90 

Pinheirinho 
Curitiba / PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5928 

www.feaes.curitiba.prgov.br  
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Memorando n.° 049/2022 — Eng.a Clinica I FEAS 
Curitiba, 20 de Outubro de 2022. 

De: Eng.a  Clinica  I FEAS. 
Para: CPL I  FEAS  

Referente: Pregão Eletrônico n° 147/2022 — "Registro de pregos para futuro fornecimento de 
Baterias Seladas" 

• A empresa LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI anexou a 

documentação exigida no Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o 

solicitado. Após a analise dos documentos apresentada por essa empresa; 0 Item 02: 

219607 / Bateria selada 12V — 2,3AH, Marca SECPOWER Modelo SP12-2,3, ATENDE 

tecnicamente o descritivo do Pregão Eletrônico N° 0147/2022 — FEAS. Desta forma, a 

empresa foi classificada. 

Aprovado 

i4) 
Roberto Liberato Dallagran a 

CREA-PR: 75520/D 
Engenharia Clinica Feas 
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Engenharia Clinica 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde — 

Feas 
Rua Lothário  Boutin,  90 

Pinheirinho 
Curitiba / PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5928 

www.feaes.curitiba.prciov.br  
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br  

    

    

Fundaçâo Esbabal 

40  de Atenção à Saúde 

Memorando n.° 050/2022 — Eng.a Clinica I  FEAS 
Curitiba, 20 de Outubro de 2022. 

De: Eng.a  Clinica  I FEAS. 
Para: CPL I FEAS  

Referente: Pregão Eletrônico n° 147/2022 — "Registro de pregos para futuro fornecimento de 
Baterias Seladas" 

• A empresa LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI anexou a documentação 

exigida no Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a 

análise dos documentos apresentada por essa empresa; 0 Item 03: 216835 / Bateria 

selada 12V 4,5AH/5,0AH, Marca SECPOWER Modelo SP12-5, ATENDE tecnicamente o 

descritivo do Pregão Eletrônico N° 0147/2022 — FEAS. Desta forma, a empresa foi 

classificada. 

1 
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Engenharia Clinica 
Fundação Estatal de Atenção e Saúde — 

Feas 
Rua Lotherio  Boutin,  90 

Pinheirinho 
Curitiba / PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5928 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br  
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En 

Memorando n.° 051/2022 — Eng.a Clinica I FEAS 
Curitiba, 20 de Outubro de 2022. 

De: Eng.a  Clinica  I FEAS. 
Para: CPL J  FEAS  

Referente: Pregão Eletrônico n° 147/2022 — "Registro de pregos para futuro fornecimento de 
Baterias Seladas" 

• A empresa SÓ BATERIAS - COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA anexou a documentação 

exigida no Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a 

análise dos documentos apresentada por essa empresa; 0 Item 04: 214155 / Bateria 

selada 12V — 9AH, Marca POWERTEK 12V/9Ah, ATENDE tecnicamente o descritivo do 

Pregão Eletrônico N° 0147/2022 — FEAS. Desta forma, a empresa foi classificada. 

Aprovado 

Roberto Liberato Dallagr nna 
CREA-PR: 75520/D 

Engenharia Clinica Feas 

1 
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Fundação Esbabal 
de  Aber*  à Saúde 

Aprovado 

.11.1 
Roberto Liberato Dallagra a 

CREA-PR: 75520/D 
Engenharia Clinica Feas 

Engenharia Clinica 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde — 

Feas 
Rua Lothário  Boutin,  90 

Pinheirinho 
Curitiba / PR 

CEP 81.110-522 
(41) 3316-5928 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Memorando n.° 052/2022 — Eng.a Clinica I FEAS 
Curitiba, 20 de Outubro de 2022. 

De: Eng.a  Clinica  I FEAS. 
Para: CPL I FEAS  

Referente: Pregão Eletrônico n° 147/2022 — "Registro de pregos para futuro fornecimento de 
Baterias Seladas" 

• A empresa LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI anexou a 

documentação exigida no Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o 

solicitado. Após a análise dos documentos apresentada por essa empresa; 0 Item 05: 

217857 / Bateria selada 12V - 18AH, Marca SECPOWER Modelo SP12-18, ATENDE 

tecnicamente o descritivo do Pregão Eletrônico N° 0147/2022 — FEAS. Desta forma, a 

empresa foi classificada. 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento e a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 
Razão Social: 

41) Nome Fantasia: 
Situação do Fornecedor: 
Natureza Jurídica: 

MEI: 
Porte da Empresa:  

18.153.504/0001-07 DUNS®: 903120287 
LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI  

Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/08/2023 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE 
NATUREZA EMPRESARIA)  
MR)  
Empresa de Pequeno 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta 
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta 
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta 

Níveis cadastrados:  
I - Credenciamento 
II - Habilitação Juridica  
III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 23/04/2023 ./ 
FGTS Validade: 29/11/2022 / 
Trabalhista (http://www.tst.jus.bricertidao) Validade: 30/04/2023 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 
Receita Estadual/Distrital Validade: 27/01/2023 
Receita Municipal Validade: 25/11/2022  

V - Qualificação Técnica 
VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 31/05/2023 •-•" 

Emitido  em: 11/11/2022 14:24 1 de 1 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 
Ass: _ 



• 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Dados do Fornecedor 

Ocorrência 1: 

CNPJ: 
Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Situação do Fornecedor: Credenciado 

18.153.504/0001-07 DUNS®: 903120287 
LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI  

Relatório de Ocorrências Ativas 

Tipo Ocorrência: 

Motivo: 

Impedimento de Licitar e Contratar - Lei na 10.520/02,  art.  71  
Mc, apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de 
documentação falsa 

90012 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - BA 
União 
Determinado 
01/06/2020 Prazo Final: 10/06/2020 

0012131-22.2019 Número do Contrato: PE 39/2019 
Penalidade aplicada em virtude da falta cometida durante a realização do 
Pregão Eletrônico n. 39/2019 (abandono de sessão), hipótese que configura o 
comportamento inid6neo do fornecedor. 

Impedimento de Licitar e Contratar - Lei na 10.520/02,  art.  7a 
Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de 
documentação falsa 

Ocorrência 4: 
Tipo Ocorrência: 

Motivo: 

UASG Sancionadora: 

Âmbito da Sanção: 

Prazo: 

Prazo Inicial: 

Número do Processo: 

Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 5: 

Tipo Ocorrência: 

UASG Sancionadora: 

Data Aplicação: 

Número do Processo: 

Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 

Motivo: 

UASG Sancionadora: 

Data Aplicação: 
Número do Processo: 

Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 

Motivo: 

UASG Sancionadora: 

Data Aplicação: 

Número do Processo: 

Descrição/Justificativa:  

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 
11/10/2018 
2017/024 Número do Contrato: PE 2016/141 
Descumprimento do subitem 7.5 do Edital. 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Outros 
803020 - SERPRO - REGIONAL BELEM 
15/01/2016 Valor da Multa: R$ 3.061,76 

01164/2015 
Após decorridos os prazos legais e facultar ao fornecedor o pleno exercício dos 
direitos de defesa previa e apresentação de recursos, aplicou-lhe as sanções de 
multas, em decorrência do atraso na entrega dos equipamentos. 

Multa - Lei ria 8666/93,  art.  87, inc. II 

Outros 
40001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF 
22/03/2016 Valor da Multa: R$ 311,52 

PA 003244/2016 Numero do Contrato: NE 0061/2016 

0 material solicitado foi entregue com 16 dias de mora.  

925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO  EST.  DE SANTA CATARINA 

Estado 
Determinado 
20/01/2022 Prazo Final: 04/02/2022 

0041016-60.2021.8 
No PE 94/2021,  Ili()  atendeu as especificações mínimas do edital. 

Impedimento de Licitar e Contratar - Lei na 10.520/02,  art.  71  

Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de 
documentação falsa 

170388 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM DOURADOS MS 
União 
Determinado 
17/10/2019 Prazo Final: 16/12/2019 

13161722810201938 
Licitante deixou de apresentar Laudo exigido pelo Edital de Pregão SRP na 
02/2019, DRF/DOU/MS, item 8.5.1.1.1, após convocação. 

UASG Sancionadora: 

Âmbito da Sanção: 

Prazo: 

Prazo Inicial: 

Número do Processo: 

Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 6: 
Tipo Ocorrência: 

Motivo: 

UASG Sancionadora: 

Âmbito da Sanção: 

Prazo: 

Prazo Inicial: 

Numero do Processo: 

Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 2: 

Ocorrência 3: 

Emitido  em: 11/11/2022 14:28 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA  

Emitido  em: 11/11/2022 14:28 2 de 4 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 

Ide 4 



Relatório de Ocorrências Ativas Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 8: 

Impedimento de Licitar e Contratar - Lei  ill  10.520/02,  art.  71  
Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de 
documentação falsa 

153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 
União 
Determinado 
25/10/2019 Prazo Final: 23/11/2019 

23085008661201912  
Nit)  entrega da documentação exigida no edital, para fins de 
aceitação/habilitação da proposta, por meio eletrônico, referente ao Pregão 
Eletrônico SRP a  81/2018. 

Multa - Lei 13.303/2016,  art.  83, inc. II 
Multa - Lei 13.303/2016,  art.  83, inc. II 
179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 

Impeditiva: Não 
16/10/2019 
16/10/2019 
2019/120 Número do Contrato:  AF  2019/426 
Descumprimento do item 3 - Condições de Entrega, subitem 3.4 - Prazo de 
Entrega, valor da multa R$ 39,00. 

Ocorrência 7: Ocorrência 10: 

   

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 

UASG Sancionadora: 
Âmbito da Sanção: 
Prazo: 
Prazo Inicial: 

Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 

Prazo Inicial: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Âmbito da Sanção: 
Prazo: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 9:  

Outros Tipos de Ocorrência 
925929 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO 
Órgão Sancionador 
Indeterminado Impeditiva: Não 
53150000163201791 
Advertência, com fulcro no subitem 10.2 das Condições Gerais da Licitação do 
Edital do PGE 16000082, por ter deixado de entregar a proposta econômica e a 
documentação complementar de habilitação exigida no certame, e portanto, foi 
desclassificada com fulcro no subitem 8.9 das Condições Gerais da Licitação 
conjugado com o item 2 ( Prazos e Formas para Encaminhamento) do Modelo 
1 do Apêndice 1 do Edital. 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 

Prazo Inicial: 
Data Aplicação: 
Numero do Processo: 
Descrição/Justificativa:  

Advertência - Lei 13.303/2016,  art.  83, inc. I 
Advertência - Lei 13.303/2016,  art.  83, inc. I 
179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 

Impeditiva: Nit)  
12/08/2019 
12/08/2019 
2019/036 Número do Contrato: PE 2018/082 
Descumprimento do subitem 8.13 do Edital. 

Emitido  em: 11/11/2022 14:28 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 

3 de 4 Emitido em: 11/11/2022 14:28 
CPF: 057.683.759-88 NirILLIAM CESAR BARBOZA 

4 de 4 



GOVERNO DO ESTADO 

Dias em 
i
; atraso t ma Entrega 

11/05/2021 1 
07/135/2021 i 
07/06/2021 i 
10/05/2021 1 
07/05/2021 1 
11/05/2021 : 
07/06/2021 : 
07/05/2021 ! 
10/05/2021 1 
07/05/2021 1 
28/04/2021 ; 
28/04/2021 
28/04/2021 1 
10/05/2021" 
07/05/2021 ! 
28/04/2021 
28/04/2021 
28/134/2021 1 
06/05/2021 ! 
06/05/2021.  1 0 

COPEL  sir  Companhia Paranaense de Energia 

VGFC/STGECM n° 378/2021 
Curitiba, 23 de Junho de 2021. 

ATESTADO DE FORNECIMENTO 

Atestamos que a empresa LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado com sede na  AV  Nossa Senhora Aparecida, n° 445-6F, Cidade: Curitiba, Estado: Paraná, 
CEP: 80440-000, CNPJ 18.153.504/0001-07, forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do 
Contrato n° 4600022103. 

• 

1 Contrato 1  Item ! Pedido 
1 

Quantidade Codigo do' 
do Pedido Material Descrig5o do Material 

Data da Entre
ga Contratual 

146000221031] 4502616354,1  120 15002938 i BATE R IA,SELADA; GEL; 18AH; 12V 14/06/2021 
• !4600022103 1 45026163541 72 1 15002938 1BATERIA,SELADA; GEL; 18AH; 12V 14/06/2021 1 
14600022103 3 45132616354 ¡ 84 15002938 1BATE RIA,SELADA; GEL; 18AH; 12V 14/0612021 ; 
146000221031 4 ;45026163541 114 15002938 • BATE RIA, SELADA; GEL; 18AH; 12V 14/05/2021 ! 
.14600022103 S 4502616354 384 15002938 , BATE RIA, SELADA; GEL; 18AH; 12V 14/05/2021 I 
. 1:46000221031 . 6 ;4502616354: 40 . 15002938 r BATERIA,SELADA;GEL;18AH;12V 14/13512021 ; 

46000221031 7 :45026163541 24 15002938 ; BATERIA,SE LADA; G EL; 18AH; 12V 14/05/2021 I 
.146000221031 8 4502616354 :1 28 1 15002938 8ATER1A, SELADA; G E L; 18AH; 12V 14/05/2021 1, 
14600022103! 9 14502616354! 38 15002938 !BATERIA,SELADA;GEL;18AH;12V 1 1' 14/05/2021 
146000221031 10 145026163541 128 .15002938 8ATER1A,SELADA;GEL;18AH;12V 14/05/2021 

C1 4600022103! 11 14502616354 150 • 15010815 ; BATERIA, SE LADA; 12AH; 12VCC; N P12-12((UASA); 14/05/2021 1 
714600022103 i 12 14502616354A 150 16010816 113ATERIA,SELADA;12AH;12VCC;NP12-12(Y..UAS/A).1 14/05/2021 "T' 
'146000221031 13 !4502616354 I 150 .15010815 18ATERIA,SELADA;12AH;12VCC;NP12-12(YOASA) 14/06/2021 
:14600022103 1  14 145026163541 150 .15010815 ;8ATE RIA,SELADA; 12AH; 12VCC ; NP12-12(YUAS/9.: 14/05/2021 ! 
146000221031 15 !45026163541 411 ]15010815 BATERIA,SELADA;12AH;12VCC;NP12-12(yUASA)1 14/06/2021 i 
46000221031 16 4502616354 ;1 50 ;15010815 BATERIA,SELADA;12AH;12VCC;NP12-12.(yUASA);  14/0612021 

;14600022103 i 17 4502616354 ! 50 :15010816 ¡BATE RIA, SELADA•12A1-1•12VCC ; NP12-1 .0,UASA)j . 14/05/2021 
.146000221031 18 . 45026163541 115010815 18ATERIA,SELADA;12AH;12VCC; NP12-12(YUASAy 14/05/2021 I 
;46000221031 19 i45026163541 '15010816 1BATERIA,SELADA;12AH;12VCC;NP12-12.(Y_UASAI 14/05/2021 
'14600022103 ; 20 '45026163541 137 115010815 !BATERIA,SELADA12AH;12VCC;NP12-12.(yuAs4 14/05/2021 1 

Desta forma, declaramos que os materiais citados na tabela, atenderam às cláusulas contratuais. 

Atenciosamente, 

<Assinatura Eletrônica> 

Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros 
Gerente da Divisão de Gestão de Fornecedores e 
de Contratos de Materiais 

• 

Assinatura Qualificada realizada por: Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros em 02/07/2021 13:39. Inserido ao protocolo 17.807.068-1 por: Vera Lucia 
Warminski Kmiecik em: 01/07/2021 13:41. Documento assinado nos termos do  Art.  38 do Decreto Estadual n° 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser 
validada no endereço: hftps://www.eprotocolo.pr.gov.brispiweb/validarAssinatura  com o código: 9981fe563c3d69481843757e4dad2ee3. 



o El  

e PROTOCOLO 

Documento: ATESTADOLCPAR4600022103.pdf. 

Assinatura Qualificada realizada por: Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros em 02/07/2021 13:39. 

Inserido ao protocolo 17.807.068-1 por: Vera Lucia Warminski Kmiecik em: 01/07/2021 13:41. 

Documento assinado nos termos do  Art.  38 do Decreto Estadual ng 7304/2021. 

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: 
https://www.eprotocolo.pr.gov.brispiweb/validarAssinatura  com o código: 
9981fe563c3d69481843757e4dad2ee3. 
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Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURE3 
Rua Major  Avila,  358 - Tijuca - CEP. 20540-903 Rio de Janeiro / RJ Brasil 
Central de Atendimento 1746 - www.rio.rj.gov.br/cornlurb  

  

COMLURB 

  

  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N2  007/19 

Atesto para fins de capacitação técnica que a firma, LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

EIREL1, estabelecida na Av. Nossa Senhora Aparecida, 445-6F — Seminário — Curitiba — PR — CEP 

80440-000, inscrita no CNPJ 18.153.504/0001-07, forneceu os materiais abaixo nas 

quantidades indicadas e dentro dos prazos estabelecidos pela COMLURB, conforme Pregão: 

248/18, referente ao processo: 01/502.655/18. 

Empenho Material Grupo Fornecimento Quantidades 

2018/001626 Bateria de 05 amperes 6140 30/10/2018 06 peças 

2019/000308 Bateria de 05 amperes 6140 26/04/2019 03 peças 
2019/000307 Bateria de 05 amperes 6140 28/06/2019 03 peças 

2019/000307 Bateria de 18 amperes 6140 21/02/2019 02 pegas 

2018/001626 Bateria de 45 amperes 6140 30/10/2018 06 pegas 

2019/000307 Bateria & 45 amperes 6140 21/02/2019 04 pegas 

2018/001626 Bateria de 60 amperes 6140 30/10/2018 12 peças 
2019/000307 Bateria de 60 amperes 6140 26/06/2019 09 peças 

2019/000308 Bateria de 60 amperes 6140 26/04/2019 06 pegas 

2018/001626 Bateria de 100 amperes 6140 30/10/2018 46 pegas 

2019/000307 Bateria de 100 amperes 6140 26/06/2019 24 pegas 

2019/000308 Bateria de 100 amperes 6140 26/04/2019 21 pegas 

2018/001626 Bateria de 100 amperes - traciondria 6140 30/10/201$ 10 pegas 

2019/000308 Bateria de 100 amperes - traciondria 6140 26/04/2019 05 pegas 

2019/000307 Bateria de 100 amperes -traciondria 6140 28/06/2019 05 pegas 

2018/001626 Bateria de 150 amperes 6140 30/10/2018 30 pegas 

2019/000308 Bateria de 150 amperes 6140 26/04/2019 05 pegas 

2019/000307 Bateria de 150 amperes 6140 26/06/2019 06 peças 

2018/001626 Bateria de 200 amperes 6140 30/10/2018 03 peças 

2019/000308 Bateria de 200 amperes 6140 26/04/2019 01 pega 

2019/000307 Bateria de 200 amperes 6140 28/06/2019 01 peça 

E por não constarem anotações de penalidades (multa) ou quaisquer outras informações 

desabonadoras e atendendo a solicitação do processo 01/506.861/19, o presente atestado 

lavrado por Elson dos Santos Morais, Registro 20.769-2, conforme informações da 

Coordenadoria de Estoque e Distribuição (FCD): Valéria  Tanner Perez,  Registro 19.143-0 (no 

processo acima) e assinado pela Coordenadoria de Compras de Materiais (FCP), da Companhia 

Municipal de Limpeza Urbana — CO1VILURB. 

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2019. 
/ et, 

Simone Waisman 
Coordenadora 
Reg. 65.490-8 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 18.153.504/0001-07  DUNK):  903120287 
Razão Social: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 
Nome Fantasia: 

4110Situação do Fornecedor: Credenciado 

Sócios / Administradores 
Dados do SOci9/Administrador 1 
CPF: 025.289.699-88 Participação Societária: 100,00% 
Nome: ANA PAULA VASCONCELLOS MAINGUE 
Número do Documento: 62408316 Orgdo Expedidor: SSP-PR 
Data de Expedição: 17/06/1991 Data de Nascimento: 10/07/1976 
Filiação Materna: TANIA APARECIDA VASCONCELLOS MAINGUE 
Estado Civil: Solteiro(a) 
CEP: 80.440-000 
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 445 - SALA F 10 NDAR - 
Município / UF: Curitiba / Paraná 
Telefone: (41) 98107067 

IPE-mail: LCPAR88@GMAIL.COM  

Emitido  em: 11/11/2022 14:25 1 de 1 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 
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rrtprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (11/11/2022 As 14:26) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 025.289.699-88. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

636E.85C9.99FB.0593 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

Gerado em: 11/11/2022 as 14:26:33 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 11/11/2022 14:33:07 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 
CNPJ: 18.153.504/0001-07 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Orgdo Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidlineos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Orgdo Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Orgdo Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidaneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Orgdo Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 201' 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

e 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 36.469.275/0001-16  DUNK):  928368920 
Razão Social: SO  BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA 

ONorne Fantasia: 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/10/2023 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
MET: Mc, 
Porte da Empresa: Micro Empresa 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta 
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s). 

Fornecedor possui alguma pendencia no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências 
nas funcionalidades de consulta. 

I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  
III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 02/04/2023 
FGTS Validade: 23/11/2022/ 
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 28/11/2022 4"..  

- Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência) 

Receita Estadual/Distrital Validade: 31/10/2022 (*) 
Receita Municipal Validade: 30/11/2022 -" 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 
Validade: 31/05/2023 

Emitido  em: 11/11/2022 14:39 1 de 1 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 
Ass:  

• 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS  

Nome (ma° social): 

CNPJ/CPF:  

SO  BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA 
36.469.275/0001-16 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
divida ativa , e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: Lei n° 3938/66,  Art.  154 
Número da certid5o: 220140198838974 
Data de emissgo: 31/10/2022 11:35:46 
Validade (Lei ng 3938/66,  Art.  158, 
modificado pelo artigo 18 da Lei n 30/12/2022 
15.510/11.): 

A autenticidade desta certidgo deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na  Internet,  no endereço: 

http://www.sef.sc.gov.br  

Este documento foi assinado digitalmente 
Impresso em: 11/11/2022 14:44:43 

ad
o

  p
o
r  

S
EC

R
E

T
A

R
IA

 D
E

 ES
T

A
D

O
 D

A
 FA

ZE
N

D
A

  -
  C

N
P.

I:
  8

2
.9

5
1
.3

1
0
/0

0
0
1
-5

6 
-  

D
at

a
/ H

o
ra

:  
1
1
/1

1
/2

0
22

 



410 

• 



Dr. Acin 

Ach 
CPF — 

azelli Neto 
7.006.179-34 

tr4 
Tomazelli 2n611-0s  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa  SO  BATERIAS 
COMERCIO DE BATERIAS LIDA, inscrita no CNPJ sob o 
n° 36,469.275/0001-16, estabelecida na Rua PERU , n° 730, 
bairro LIDER, na cidade de CHA PECO, Estado de SANTA 
CATARINA, prestou serviços à CLINICA DE OLHOS TOMAZELLI, 
CNPJ n° 27.938.303/0001-06, estabelecida na Rua MARECHAL 
FLOR/ANO PEIXOTO , n° 266-0, bairro CENTRO, na cidade 
de CHA PECO, Estado de SANTA CATARINA, detém qualificação 
técnica para FORNECIMENTO, PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
BATERIAS EM NOBREAKS. 

BATERIAS 12V 7 AH VRLA 

BATERIAS 12V 115 AH ESTACIONARIA 

BATERIAS 12V 9 AH VRLA 

BATERIAS 12V 5 AH VRLA 

Registramos que a empresa prestou serviços de Fornecimento, 
Instalação e Programação dos nobreaks da Clinica e Centro Cirúrgico 
Contrato 105654- 105657 Nota Fiscal —12746- 15851. 

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos 
materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, 
tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada 
constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente 
data. 

Chapeco/SC, 1 de Junho de 2021.  

49 3322.3070 
clinicatomazelikcom.br  

alhosOclinicatomezellicorti.lx 

Rua Marechal Flonano Peixota. 268-0 
IPróxima àunlniedj 
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10.378.221/0001-51-1  

RETCHAP  RETIFICA  
DE  MOTORES  LTDA EPP 

Roo: Lisboa, 715 
1,1dftr -  CEP: Of);106.200 

C 1-IA la EC (5 SC 

s; ar dos 
F 

adalotti 
.632.259-04 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

AteStarrviS, para os devidos fins, que a empresa  SO  BATERIAS 
COMERCIO DE BATERIAS LTDA. inscrita no  CNN  sob o 
n6  36.469,275/0001-16, estabelecida na Rua PERU , n° 730, 
bairro ODER, na cidade de CHA PECO, Estado de SANTA 
CATARINA, prestou serviços à RETCHAP RETIFICA DE MOTORES 
EPP, CNP.I 10.378,221/0001-51, estabelecida na Rua Lisboa, 
n° 71501  Bairro Líder, na cidade de CHA PECO, Estado de SANTA 
CATARINA detem qualificação técnica para FORNECIMENTO E 
INSTALACAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS E MOTOCICLETAS. 

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos 
materiais acima referidos apresentaram bom desempenhO operacional, 
tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada 
constando  qua  a desabone técnica e comercialmente, até a presente 
data 

Chapeco/SC, 06 de Outubro de 2021. 



* 
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CNPJ: 
Razão Social: 
Nome Fantasia: 

40  Situação do Fornecedor: Credenciado 

36.469.275/0001-16 DUNS®: 928368920 
SO  BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA 

Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Fornecedor 

Sócios / Administradores 
Dados do SiiciciAdministrador 1 
CPF: 
Nome: 
Número do Documento: 
Data de Expedição: 
Filiação Materna: 
Estado Civil: 
CEP: 
Endereço: 
Município / UF: 
Telefone: to  E-mail:  

054.836.349-85 Participação Societária: 100,00% 
RAFAEL SCHNEIDER DUTRA 
03970140027 Orgdo Expedidor: SSPSC 
03/10/2016 Data de Nascimento: 18/07/1988 
IVANETE  LUCIA  SCHNEIDER DUTRA 
Solteiro(a) 

89.801-060 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 373 - D - CENTRO 
Chapecó / Santa Catarina 
(49) 33231541 
BATERIASCHAPECOOGMAIL.COM  

Emitido  em: 11/11/2022 14:39 1 de 1 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 
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mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (11/11/2022 às 14:40) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 054.836.349-85. 

O 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

636E.88FA.38BD.0410 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

Gerado em: 11/11/2022 as 14:40:10 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1 



* 

• 



Tap 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 11/11/2022 14:41:06 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social:  SO  BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA 
CNPJ: 36.469.275/0001-16 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidimeas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 d 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 20 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

  

abril 
8, 

  

   

   



18/11/202214:07  

Resultado por Fornecedor 

Compras.gov.br  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Pregão No 00147/2022(SRP) - (Decreto No 10.024/2019) 

RESULTADO POR FORNECEDOR 

18.153.504/0001-07 - 

Item Descrição 

1 Bateria automotiva  
Marca:  JET FREE  

LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI  
Valor 

Unitário 
R$ 280,0000 

Unidade de 
Fornecimento 

Unidade 

Quantidade 

4 

Critério de Valor 
(*) 
R$ 387,6300 

Valor Global 

R$ 1.120,0000  

Fabricante: STUMPF IND. E COM. DE ACUMULADORES ELETRICOS 
Modelo / Versão: JF6ORD 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida automotiva, 12 volts 60ah, livre de manutenção, com CCA 450  
RC  95 e com 18 meses de garantia-A base de troca. 

2 Bateria Unidade 5 R$ 99,6800 R$ 80,0000 R$ 400,0000 
recarregável  

Marca: SECPOWER 
Fabricante: SECPOWER 
Modelo / Versão: SP12-2,3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida estacionária regulada por válvula (VRLA), 12 volts 2,3ah, com 12 
meses de garantia 

3 Bateria automotiva Unidade 30 R$ 95,3700 R$ 80,0000 R$ 2.400,0000 
Marca: SECPOWER 
Fabricante: SECPOWER 
Modelo / Versão: SP12-5 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida estacionária regulada por válvula (VRLA), 12 volts 5ah, com 12 
meses de garantia 

5 Bateria automotiva Unidade 5 R$ 302,3600 R$ 210,0000 R$ 1.050,0000 
Marca: SECPOWER 
Fabricante: SECPOWER 
Modelo / Versão: SP12-18 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida estacionária regulada por válvula (VRLA), 12 volts 18ah, com 12 
meses de garantia 

Total do Fornecedor: R$ 4.970,0000 

36.469.275/0001-16 -  SO  BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA 
Unidade de Critério de Valor Valor Item Descrição Quantidade Valor Global 

Fornecimento (*) Unitfirio 
4 Bateria automotiva Unidade 60 R$ 146,2700 R$ 108,7800 R$ 6.526,8000 

Marca: POWERTEK 
Fabricante: MULTILASER 
Modelo / Versão: 12V 9 AH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal:  9,0  AH, 
Sistema Eletroguimico: Chumbo-Acido 

Total do Fornecedor: R$ 6.526,8000 

Valor Global da Ata: R$ 11.496,8000 
(*)È necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável. 

Imprimir o 
 Relatório 

Voltar 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Termo de Adjudicação do Pregão 

No 00147/2022 (SRP) 

As 16:55 horas do dia 18 de novembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão no 00147/2022, referente ao 
Processo no 238, o Pregoeiro, Sr(a)  WILLIAM  CESAR BARBOZA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos 
itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação 

Item: 1 
Descrição: Bateria automotiva 
Descrição Complementar: Bateria Automotiva Aplicação: Energização De Embarcação , Comprimento: 175 MM, 
Largura: 170 MM, Altura: 240 MM, Peso: 14,10 KG, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 60 AH, Sistema 
Eletroquirnico: Chumbo-Acido 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 4 
Valor Máximo Aceitável: R$ 387,6300 
Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 280,0000 e a 
quantidade de 4 Unidade. 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

Adjudicado 18/11/2022 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - 
16:52:54 EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, Melhor lance: R$ 280,0000 

Item: 2 
Descrição: Bateria recarregável 
Descrição Complementar: Bateria Recarregavel Tipo: Selada VrIa(Reguladas Por Válvulas) , Modelo:  Up-1223c 
(Unipower) , Sistema Eletroquinnico: Chumbo-Acido , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 2,3 A 
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 99,6800 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 80,0000 e a 
quantidade de 5 Unidade. 

Eventos do Item 

Evento Data 

18/11/2022 
Adjudicado 16:53:54 

Observações 

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - 
EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, Melhor lance: R$ 80,0000, Motivo: Respeitando as 
formalidades legais, e uma vez que não houve intenções de recursos, adjudico o item. 

Item: 3 
Descrição: Bateria automotiva 
Descrição Complementar: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 7,0 AH, 
Sistema Eletroquirnico: Chumbo-Acido 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=1082826&acao=-A&tipo=t  

Unidade de fornecimento: Unidade 
Intervalo Mínimo entre Lances: - 
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Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferencia: Não 
Quantidade: 30 
Valor Máximo Aceitável: R$ 95,3700 
Situação: Adjudicado 

Unidade de fornecimento: Unidade 
Intervalo Mínimo entre Lances: - 

Adjudicado para: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI , pelo melhor lance de R 
quantidade de 30 Unidade. 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E  EXPO  
Adjudicado 18/11/2022 16:54:17 EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, Melhor lance: R$ 80,0000, Motivo: 

formalidades legais, e uma vez que não houve intenções de recursos, adjudic 

Item: 4 
Descrição: Bateria automotiva 
Descrição Complementar: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Sistema 
Chumbo-Ácido , Capacidade Nominal: 7,0 A 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 146,2700 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado 

Adjudicado para:  SO  BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA , pelo melhor lance de R$ 
quantidade de 60 Unidade. 

Observações 

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:  SO  BATERIAS - COMERCIO pE BATERIAS 
LTDA, CNPJ/CPF: 36.469.275/0001-16, Melhor lance: R$ 108,7800, Motivo: Fjespeitando as 
formalidades legais, e uma vez que não houve intenções de recursos, adjudico o item. 

Eventos do Item 

Evento Data 

18/11/2022 
Adjudicado 16:55:13 

Item: 5 
Descrição: Bateria automotiva 
Descrição Complementar: Bateria Automotiva Tipo: Selada 
Sistema Eletroquirnico: Chumbo-Acido 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 5 
Valor Máximo Aceitável: R$ 302,3600 
Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 
quantidade de 5 Unidade. 

Eventos do Item 

Unidade de fornecimento: Unidade 
Intervalo Mínimo entre Lances: - 

, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 7,0 AH, 

210,0000 e a  

Evento Data Observações 

18/11/2022 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E EXPC TACAO - 
Adjudicado 

16:55:31  EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, Melhor lance: R$ 210,0000, Motivo Respeitando 
as formalidades legais, e uma vez que não houve intenções de recursos, adjudico o item. 

Fim do documento 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=1082826&acao=A&tipo=t  2/2 



Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Relatório de adjudicação e homologação 

Encaminhamos o presente processo para análise e posicionamento jurídico com 

a finalidade de possibilitar a homologação pela Direção-Geral da Feas. 

Pregão Eletrônico n° 147/2022. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de baterias seladas.  

Introdução: o compras.gov.br. 

Trata-se de pregão realizado pela Feas na plataforma de compras públicas 

disponibilizada pelo Governo Federal (www.compras.gov.br). Essa plataforma é a mais 

utilizada no território nacional para compras públicas: consiste na mais avançada plataforma 

do ponto de vista do acompanhamento das inovações legislativas, doutrinais e 

jurisprudenciais; bem como, é a plataforma que o próprio Tribunal de Contas do Paraná 

utiliza em seus pregões e recomenda  seu uso a seus jurisdicionadosl. Ademais, a 

plataforma é totalmente gratuita para a Feas e para os licitantes. Todos estes tópicos foram 

levados em conta quando da escolha da plataforma de compras em questão para a 

realização das licitações da Feas: gratuidade, número de licitantes cadastrados — o que gera 

economicidade, recomendação do TCE/PR para seu uso, bem como avançado 

acompanhamento das inovações legais, doutrinais e jurisprudenciais. 

Não obstante, o decreto municipal que regulamenta o pregão eletrônico em 

Curitiba é do ano de 2003 e certamente — dado justamente esse lapso entre avanço 

tecnológico  versus  legislação com quase vinte anos — geraria alguns tensionamentos2. 

Não obstante, como demonstraremos abaixo, todos os requisitos constantes 

nesse decreto municipal 1.235/2003 foram respeitados. Ainda assim, cremos que tal 

tensionamento seria — e foi — resolvido com uma simples questão: a vinculação ao 

https://www.google.com/url?   
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTspfB6 j3AhXNupUCHSo-
BA200FnoECAMOM)&url=https%3A%2F%2Fwwwl.tce.pr.gov.br%2Fnoticias%2Ftce-pr-orienta-jurisdicio-
nados-a-realizar-pregao-eletronico-em-vez-de-presencial%2F7688%2FN&usg=A0vVawOxbzkeCEG5Ofz-
Ne6R148Ki  
2  Esse tensionamento, de certa forma, sempre foi vivenciado pela Feas, que optou por utilizar a plataforma Publi-
nexo desde 2012/13. Plataforma essa, que já possuía significativas diferenças para com o referido decreto muni-
cipal. 
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instrumento convocatório: o edital da Feas foi preparado com base nas orientaç 

da PGM e do próprio TCE. Portanto, claramente anuncia-se que a Feas não 

certame nada extraordinário ou incomum, muito pelo contrário, está alinha 

avançados e respeitados órgãos nacionais, no que diz respeito a compras públi 

de pregão eletrônico. Ademais, o próprio edital ao mencionar os referid 

municipais, já adianta sua posição: "naquilo que lhes for compatível". Ou seja 

embasamento, ao se fazer lei entre as partes, preenche e sana esta possível te 

Relatório 

Em 16/09 a Ajur/Feas emitiu o parecer 427/2022 aprovando 

embasamento deste pregão eletrônico e opinando favoravelmente ao prosse 

processo (fls. 61-63)3: opinou pela legalidade do intento do ponto de vista  juridic  

Em 19/09 o Diretor-Geral da Feas tomou ciência deste parecer e 

publicação do Edital de Embasamento  (fl.  64). 

Em 26/09 o aviso de licitação deste Pregão Eletrônico foi publicado 

obedecendo aos prazos legais, estipulou-se um prazo mínimo de 08 (oito) dias 

recebimento de propostas, ou seja, 10/10  (fl.  65-66). 

O edital de embasamento encontra-se às fls 67-944. 

Não houve pedidos de esclarecimento e no dia marcado deu-se a 

sessão pública. A documentação de proposta e habilitação foi enviada via  plat  

empresas e avaliada pela Feas5. 

3  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VI. 
4  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VII. 
5Esta documentação está disponível para ampla e irrestrita consulta no portal compras.gov.br, no seguinte 
prasnet.gov.br/livre/pregao/ata2.asp?co  no uasg=928285&numprp=712022&f lstSrp=&f Uf=&f numPrp 
dUasg=928285&f tpPregao=E&f lstICMS=&f dtAberturaIni=&f dtAberturaFim= 
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R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

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

www.feaes.curitiba.orgov.br  

A partir da documentação anexada pelas empresas, o setor técnico gla Feas 

realizou e análise dos itens e constatou a adequabilidade das propostas (fls. 101-105)6. 

Após a análise das propostas, passamos A verificação da documentação de 

habilitação das empresas com propostas classificadas (fls. 106-119v)7. 

A ata da sessão encontra-se, em sua totalidade, As folhas 95-99v. 

Desta forma, após classificação técnica das propostas, bem como análise da 

habilitação das empresas, marcamos a data para divulgação do resultado de julgamento 

deste certame para o dia 17/11 conforme informado no  chat  da sessão (fls. 99v)8. Importante 

salientar que o sistema compras.gov.br  envia um  e-mail  a todos os participantes informando 

a data de reabertura da sessão pública em que ocorrerá a divulgação do resultado de 

julgamento. 

E no dia marcado divulgamos o resultado de julgamento do certame, informando 

motivadamente no sistema cada decisão tomada: este resultado está disponível nos campos 

"eventos do item" e "eventos do pregão" na ata da sessão. Um importante parêntese aqui: o 

sistema compras.gov.br  não possui campo para anexação de documentos para além do 

edital de embasamento. Dessa forma, não é possível anexar uma ata de resultado ou um 

edital de resultado. Entretanto salientamos que, se não é possível pela forma, é sim 

possível pelo conteúdo. Vejamos. 

Ora, a ata de resultado nada mais é do que a descrição detalhada do julgamento 

de cada item. E isso está clara e perfeitamente disponível na ata da sessão: ali constam 

6  Dessa forma, obedecemos peremptória e seguramente o decreto municipal 1235/2005,  art.  34, caput, e seu inciso IX. Assim 
o 6, pelo simples fato do pregão eletrônico ser híbrido: ele se dá em papel, mas também e privilegiadamente eletronicamente.  
Ou seja, se nosso decreto municipal faz menção a processo, por óbvio, já que o próprio nome "pregão eletrônico" diz, aquilo 
que ocorre na sessão eletrônica é parte indissociável deste mesmo processo e, estando na rede mundial de computadores, faz 
parte do processo em si. Ou seja, nosso ponto é simples: o processo do pregão eletrônico 6 duplo: a Feas ainda utiliza o papel, 
entretanto, o núcleo, a essência, a própria natureza do pregão eletrônico leva à conclusão de que, aquilo que ocorre na sessão 
pública de disputa, e está salvo  ad  eternum na rede mundial de computadores, já faz parte do processo e está documentado; 
portanto, obedece a legislação municipal. 
7  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, IX. 
8  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  27, § 8°. 
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individualmente as (des)classificações de propostas e habilitações e 

Reforcemos: todo o conteúdo da ata de resultado de julgamento está disponiv 

sessão pública do pregão. 

abilitações. 

I na ata da 

Exatamente o mesmo ocorre com o edital de resultado de julgamento. Esse 

documento nada mais é do que a informação das empresas e respectivos ite s vencidos. 

Tais informações encontram-se detalhadamente ás fls. 579-581v. 

ao decreto • 
s sobre o 

tros, enfim, 

poniveis A 

Dessa forma, forçoso se concluir que obedecemos integralmente 

municipal 1235/2005,  art.  30, § 6°. Em uma palavra: todas as informaç 

julgamento das propostas, das habilitações, da análise de amostras, entre o 

todas as informações acerca do julgamento estão clara e precisamente  di  

ampla e irrestrita consulta. 

Uma última informação acerca do edital de resultado: não há n 

municipal a obrigação de que o resultado do pregão eletrônico seja publica 

Oficial. Frisemos: os órgãos municipais são desobrigados pela legislação a 

DOM o resultado do certame, mas sim, somente nas respectivas plataformas 

isso foi realizado nesse certame: as licitantes foram avisadas antecipa 

divulgação do resultado de julgamento e no dia aprazado tal resultado foi  public  

Prossigamos 

Neste sentido, em sendo dado o resultado de julgamento do preg5 

prazo para recurso seria até as 12:00 h do dia 18/09'. Não houve intenção de  re  

Assim sendo, adjudicamos Os fls. 121) no dia 29/11 os itens deste c 

Algumas estatísticas deste pregão: 

9  Cf. Decreto Municipal 1.235/2003,  art.  33 e cláusula 13 do edital de embasamento. Tal prazo foi 
registrado no sistema (fls. 547v). 
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• 5 itens licitados; 5 itens adjudicados; 100% de sucesso nas aquisições. 

• Os itens foram adquiridos dentro do prego proposto, conforme detalhamento 

abaixo: 

Valor inicial do 
pregão 

Valor dos itens 
desertos/fracas- 

sados 

Valor inicial dos 
itens com sucesso 

Valor 

adjudicado 

Valor de 

economia 

Percentual de 
economia 

R$ 15.198,02 R$- R$ 15.198,02 R$ 11.496,80 R$3.701,22 24,35% 

Diante do exposto reiteramos que todos os atos praticados respeitaram a 

legalidade e os princípios que regem as contratações públicas, seja a publicidade, seja o 

interregno para recebimento de propostas e sessão de lances, seja a vinculação ao 

instrumento convocatório, seja a previsibilidade das ações e a isonomia. Ademais, a 

vantajosidade das contratações fica evidente na medida em que os preços respeitaram o 

estipulado em edital, ou melhor, tiveram alguma redução. Como dito, somente neste 

processo foram economizados pela Administração mais de quinhentos mil reais. 

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

Curitiba, 29 de novembro de 2022 

Respeitosamente, 

\CA\ 6-174 
William Cesar Barboza  

Pregoeiro 

Pagina 5 de 5 



• 



--'11111
FEAS 
rd'AbdeçdeI, sow.  

/25 

Assessoria Jurídica 
Rua  Cap.  Argenniro Monteiro 

Wanderley, 161, 30  andar. 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Protocolo:  

Interessada: 

Parecer ng:  

P.A. ng 238/2022 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS 

539/2022 - AJUR 

Trata-se de processo licitatório instaurado na modalidade de 

Pregão Eletrônico com Registro de Pregos, para futuro fornecimento de baterias seladas, 

destinado a suprir as necessidades das unidades sob gestão da FEAS, conforme termo de 

referência de fls. 04/08 v. 

A  fl.  66 consta aviso de licitação do processo publicada em 

DOM. 

As fls. 67/94 v. consta edital de embasamento do certame e 

seus anexos, sendo este descritivo técnico dos itens, condições gerais para cotação, listagem 

dos documentos exigidos para classificação da empresa. 

As fls. 95/99 v. consta a ata de realização do pregão; às fls. 

100/119 documentos para classificação da empresa, à  fl.  120 resultado por fornecedor, às fls. 

121/124 v. o Relatório de Adjudicação e Homologação, o qual aponta que de cinco itens 

licitados, cinco foram adjudicados, resultando em cem por cento de sucesso nas aquisições. 

Portanto, verifico que o certame observou as formalidades 

legais, veiculando-se o edital dentro do prazo mínimo de 9 (nove) dias úteis para apresentação 

de propostas, atendendo as diretrizes e normas do Decreto Municipal 1.235/2003 e 610/2019, 

entendendo, portanto, que inexiste óbice à homologação do Pregão Eletrônico ng 147/2022. • É o parecer. 

Curitiba, 29 de nov mbro de 2022.  

PEDRO H  NR  QUE RGES 

ASSESSOR JURÍDICO - FEAS 
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Termo de adjudicação e homologação 

Ao Pregoeiro — Feas.  
Ref.:  Processo Administrativo n°: 238/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 147/2022. 

De acordo com a decisão do pregoeiro e parecer jurídico n° 
539/2022 — Ajur, adjudico e homologo o pregão eletrônico n°: 147/2022, cujo 
objeto 6: "Registro de pregos para futuro fornecimento de baterias seladas", a 
fim de suprir as necessidades das unidades geridas pela Fundação Estatal de 

Atenção Feas pelo período de 12 (doze) meses", conforme ata de 
Julgamento em favor das empresas: 

Lcpar Importação E Exportação — Eireli — CNPJ: 18.153.504/0001-07 

— Valor R$ 4.970,0000 

Só Baterias — Comércio de Baterias Ltda. — CNPJ: 36.469.275/0001-
16 — Valor R$ 6.526,8000 

Valor total do pregão eletrônico n°: 147/2022 — R$ 11.496,8000 
(onze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) 

Para as demais providências, respeitando as formalidades 
legais. 

Curitiba, 02 de dezembro de 2022. 

Sezjfrédo Paulo Alves Paz 
Diretor-Geral Feas 
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CUR ITI BA N°229 -ANO XI 

CURITIBA, TERÇA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Processo Administrativo n°: 224/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 157/2022. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais 

gráficos", 

De acordo com a decisão do pregoeiro e parecer jurídico n° 540/2022 — Ajur, adjudico e homologo o pregão eletrônico n°: 157 
/2022, cujo objeto 6: "Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais gráficos", a fim de suprir as necessidades das 

iiikidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde— Feas pelo período de 12 (doze) meses", conforme ata de 
amento em favor das empresas: 

Amazonas Comércio De Adesivos E Brindes Ltda. — CNPJ: 11.383.230/0001-01 — Valor R$ 1.700,0000; 
Polimpressos Serviços Gráficos Ltda. - CNPJ: 14.292.313/0001-75 — Valor R$ 3.360,0000; 
CRTCOM Impressão Digital E Soluções Visuais Ltda. - CNPJ: 23.439.563/0001-86 — Valor R$ 4.900,0000; 
Gráfica  Planet  Comércio E Impressão Ltda. - CNPJ: 42.545.989/0001-69 — Valor R$ 1.395,0000 

Adlx Soluções Ltda. - CNPJ: 6.492.859/0001-66 — Valor R$ 3.400,0000 
Valor total do pregão eletrônico n.°157/2022 — R$ 14.755,00 (quatorze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais). 
Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 5 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n': 238/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 147/2022. 

fi
bjeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de baterias 

ladas" 

De acordo com a decisão do pregoeiro e parecer jurídico n° 539/2022 — Ajur, adjudico e homologo o pregão eletrônico n°: 147 

/2022, cujo objeto 6: "Registro de pregos para futuro fornecimento de baterias seladas", a fim de suprir as necessidades das 

unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde— Feas pelo período de 12 (doze) meses", conforme ata de 
Julgamento em favor das empresas: 
Lcpar Importação E Exportação — Eireli — CNPJ: 18.153.504/0001-07 —Valor R$ 4.970,0000 
S6 Baterias — Comércio de Baterias Ltda. — CNPJ: 36.469.275/0001-16 — Valor R$ 6.526,8000 
Valor total do pregão eletrônico n°: 147/2022 — R$ 11.496,8000 (onze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta 
centavos) 
Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 5 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ERRATA  
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Fees 

Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
Capão Raso — Curitiba/PR 

81.312-170 
3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Ata de registro de pregos 
Ata de Registro de Preços n.° 02 
Processo Administrativo n°: 238/2022 — Feas. 
Pregão Eletrônico n. ° 147/2022 — Feas. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção a Saúde. 

Aos quatorze dias do mas de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade 
de Curitiba, Estado do Paraná, na Fundação Estatal de Atenção a Saúde de 
Curitiba, sita a Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 — 30  andar, Capão 
Raso, neste ato representada pelo Diretor-Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 
366.713.809-10 e pelo Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, CPF/MF n.° 
477.837.539-49, registram-se os pregos da  SO  BATERIAS - COMÉRCIO DE 
BATERIAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede a R. PERU, n.° 730-
D, bairro Líder, Chapecó-SC, CNPJ n° 36.469.275/0001-16. Este procedimento esta 
embasado nos termos do Decreto Municipal n° 290/16 e Edital de Embasamento do 
Pregão Eletrônico n° 147/2022 — Feas, cujo objeto é "Registro de preços para 
futuro fornecimento de baterias seladas" referente aos itens abaixo 
discriminados, com seus respectivos pregos unitários, em nome da empresa acima 
citada. Os itens constantes nesta Ata de Registro de Pregos com seus respectivos 
pregos registrados não obrigam a Feas a adquirir as quantidades totais estimadas, 
podendo ser parciais, integrais ou mesmo abster-se de adquiri-los. 

Itens com 1° menor prego 

36.469.275/0001-16 -  SO  BATERIAS — COMERCIO DE BATERIAS LTDA 

lte 
m 

Descrição Unidade de 
Fornecimento 

Quantida 
de 

Critério de 
Valor  el  

Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

4 
Bateria 

Unidade 60 
R$ 

146,2700 
R$ 

108,7800 
R$ 

6.526,8000 automotiva 
Marca: POWERTEK 
Fabricante: MULTILASER 
Modelo / Versão: 12V 9 AH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal:  9,0  AH, 
Sistema Eletroqufmico: Chumbo-Acido 

Total do Fornecedor: 
R$ 

6.526,8000 

Valor total estimado da empresa: R$ 6.526,80. 

. Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, 

são válidos por 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta ata no 

Diário Oficial do Município de Curitiba.  
an .r......: ..... .4 _.I.. ..1 
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Feas 

Rua  Cap.  Argemiro Monteiro  Wand  rley, 161 
Capão Raso — C ritiba/PR 

8 .312-170 
16-5927 

www.feaes.curitib ov.br  

• As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assi 

as penalidades se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletr 

147/2022. 

• Conforme Decreto n° 290/2016  art.  15, a existência de preços registrad 

obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitaga 

cifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedo 

trado em igualdade de condições. 

• Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, a 

e aprovada, será assinada pelas partes: 

COMO 

ico n° 

s não 

espe- 

regis- 

ás lida 

Sezif4do Paulo Alves Paz 
Diretor-Geral Feas 

SO  BATERIAS 
Assinado de forma digital r  SO  

MERCIO DE BATERIAS COMERCIO DE B TERIAS 

'ERIAS LTDA:36469275000116 
Dados: 2022.12.12 11:12:2 -0300' 

LTDA:36469275000116 

OSATERIAS — COMÉRCIO E 
BATERIAS LTDA. 

Contratada 



12/12/022 11:20 Zimbra (.1Zi5) 

Zimbra wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br  3'21  
 US)  

Re: Assinatura ata de registro de pregos PE 147/2022 - Feas 

 

De : RAFAEL DUTRA <bateriaschapeco@gmail.com> 

Assunto : Re: Assinatura ata de registro de pregos PE 
147/2022 - Feas 

Para :  William Cesar  Barboza 
<wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Bom dia. 
Segue anexo!  

seg., 12 de dez. de 2022 11:13 

ei 2 anexos 

• All. Rafael 
49 999009310 

 

Em seg., 12 de dez. de 2022 às 11:05,  William Cesar  Barboza 
<wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br> escreveu: 

Prezados, bom dia. 

Segue ata de registro de preços referente ao pregão eletrônico n° 147/2022 - Feas 
para recolhimento de assinaturas. 

1 Solicito que confirmem o recebimento respondendo a este  e-mail.  

Caso possuam assinatura digital, esta poderá ser usada (neste caso não é necessário 
envio fisico). 

Se não, por favor imprimam duas vias, recolham as assinaturas e nos enviem o mais 
rápido possível. 

O endereço para envio e: Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 30  andar, sala 
305 Capão Raso — Curitiba/PR. A/C de  William Cesar  Barboza - setor de Licitações. 

Atenciosamente,  
William Cesar  Barboza 
Pregoeiro 

Comisso Permanente de Licitaçaes 

(41) 3316-5027 feaes.curitibapr.gov.br  

Ata asss de registro de pregos 02.pdf 
675  KB  

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=17725&tz=America/Sao_Paulo 1/1 
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18.153.504/0001-07 - LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI 

Item Descrição Unidade de 
Fornecimento Quantidade Critério de 

Valor (1 
Valor 

Unitário 
Valor 

Global 
1 Bateria 

Unidade 4 
R$ 

387,6300 
R$ 

280,0000 
R$ 

1.120,0000 automotiva 
Marca:  JET FREE  
Fabricante: STUMPF IND. E COM. DE ACUMULADORES ELETRICOS 
Modelo / Versão: JF6ORD 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida automotiva, 12 volts 60ah, livre de manutenção, com CCA 450  RC  
95 e com 18 meses de garantia-A base de troca. 

2 Bateria 
Unidade 5 

R$ 
99,6800 

R$ 
80,0000 

R$ 
400,0000 recarregável 

Marca: SECPOWER 
Fabricante: SECPOWER 
Modelo / Versão: SP12-2,3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida estacionária regulada por válvula (VRLA), 12 volts 2,3ah, com 12 
meses de garantia 

3 Bateria 
Unidade 30 

R$ 
95,3700 

R$ 
80,0000 

R$ 
2.400,0000 automotiva 

Marca: SECPOWER 
Fabricante: SECPOWER 
Modelo / Versão: SP12-5 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida estacionária regulada por válvula (VRLA), 12 volts 5ah, com 12 
meses de garantia 
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Feas 

)30 

Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
Capão Raso — Curitiba/PR 

81.312-170 
3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

 

Ata de registro de pregos 
Ata de Registro de Pregos n.° 01 
Processo Administrativo n°: 238/2022— Feas. 
Pregão Eletrônico n. ° 147/2022— Feas. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade 
de Curitiba, Estado do Paraná, na Fundação Estatal de Atenção à Saúde de 
Curitiba, sita à Rua Capitão Argenniro Monteiro Wanderley, 161 — 30  andar, Capão 
Raso, neste ato representada pelo Diretor-Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 
366.713.809-10 e pelo Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, CPF/MF n.° 
477.837.539-49, registram-se os pregos da LCPAR IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Nossa 
Senhora Aparecida, n.° 445, bairro Seminário, Curitiba-PR, CNPJ n° 
05.854.663/0001-97. Este procedimento está embasado nos termos do Decreto 
Municipal n° 290/16 e Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 147/2022 — 
Feas, cujo objeto é "Registro de preços para futuro fornecimento de baterias 
seladas" referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos pregos 
unitários, em nome da empresa acima citada. Os itens constantes nesta Ata de 
Registro de Pregos com seus respectivos pregos registrados não obrigam a Feas a 
adquirir as quantidades totais estimadas, podendo ser parciais, integrais ou mesmo 
abster-se de adquiri-los. 

Itens com 1° menor prego 



• Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto r 

são validos por 12 (doze) meses, contados da data da publicação de 

Diário Oficial do Município de Curitiba. 

• As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, a 

as penalidades se encontram no Edital de Embasamento do Pregão El 

147/2022. 

• Conforme Decreto n° 290/2016  art.  15, a existência de preços regist 

obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de  licit  

cffica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornec 

trado em igualdade de condições. 

• Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que 

e aprovada,  sera  assinada pelas partes: 

istrados, 

ta ata no • 

Direto m. Financeiro — Fe 

\._.-- 
Sezifredo PaLIto Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

ANA PAULA Assinado  de form 
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LCPAR IMPORTAÇÃO 
EXPORTAÇÃO — EIR 

Contratada 

I M COMO 

tr6nico n° 

ados não  

ão  espe-

dor regis- 

ap6s lida 

digital 

988 

E 

• 

   

Feas 

   

Rua  Cap.  Argemiro Monteiro W nderley, 161 
Capão Raso Curitiba/PR 

81.312-170 
3316-5927 

www feaes  cu  iba r ov br 

    

5 Bateria 
Unidade 5 

R$ 
302,3600 

R$ 
210,0000 1.050,0000 

R$ 
automotiva  

Marca: SECPOWER 
Fabricante: SECPOWER 
Modelo / Versão: SP12-18 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida estacionária regulada por válvula (VRLA), 12 volts 18h, 
meses de garantia 

com 12 

Total do Fornecedor: 
R$ 

4.70,0000 

Valor total estimado da empresa: R$ 4.970,00. 
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_ 12112/20-22 11:27 Zimbra 

Jr,  
Zimbra wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Assinatura ata de registro de pregos PE 147/2022 - Feas 

 

De : Lcpar  Imp.  e Exp. EIRELI ME 
<Icpar88@gmail.com> 

Assunto : Re: Assinatura ata de registro de pregos PE 
147/2022 - Feas 

Para :  William Cesar  Barboza 
<wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

seg., 12 de dez. de 2022 11:21 

3 anexos 

• 
Bom dia 

Segue ATA devidamente assinada.  

Mt  

Eduardo  Cassou  
Lcpar Imp. e Exp. EIRELI 
(41)3274-2244 
Lcpar88Cagmail.com   

 

Recolhemos as suas baterias inserviveis para descarte de acordo com: Instrução 
Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 
—Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6°da Resolução CONAMA n° 401, 
de 04/11/2008, e legislação correlata. 

• 

Em seg., 12 de dez. de 2022 às 11:16,  William Cesar  Barboza 
<wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br> escreveu: 

Prezados, 

Segue ata corrigida. 

Atenciosamente,  
William Cesar  Barboza 
Pregoeiro 

Comissão Permanente de Licitacdes 

(41)3316-5427 I feaes.curitiba.pr.gov.br  

I De: "William Cesar Barboza" <wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Icpar88" <Icpar88@_gmail.com> 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=17744&tz=America/Sao_Paulo 1/2 



12/12/2022 11:27 Zimbra 

! Enviadas: Segunda-feira, 12 de dezembro de 2022 11:03:15 
! Assunto: Assinatura ata de registro de pregos PE 147/2022 - Feas 

Prezados, bom dia. 

Segue ata de registro de preços referente ao pregão eletrônico n° 147/2022 - Feas 
para recolhimento de assinaturas. 

Solicito que confirmem o recebimento respondendo a este  e-mail.  

Caso possuam assinatura digital, esta poderá ser usada (neste caso não é necessário 
envio fisico). 

Se não, por favor imprimam duas vias, recolham as assinaturas e nos enviem o mais 
rápido possível. 

0 endereço para envio e: Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 30  andar, sala 
305 Capão Raso — Curitiba/PR. A/C de  William Cesar  Barboza - setor de Lici gões. 

' Atenciosamente,  

 

William Cesar  Barboza 
Pregoeiro 
Comissão Permanente de Licitações 
(41) 3316-5927 I feaes.curitiba.pr.gov.br  

• 

Ata de registro de preços 01 (1).pdf 
940  KB  

• 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=17744&tz=Arnerica/Sao_Paulo  2/2 



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

O 
CU R ITI BA 

44011
0 mom* 

N° 235 - ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 

Quantidade Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 

4  Unidade 60 
Bateria  

automotiva 

S 
N° 235 - ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Valor total do pregão eletrônico n°: 189/2022 — R$ 9.850,00. 
Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 14 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo n°: 238/2022 — Feas. 

Pregão Eletrônico n. ° 147/2022 — Feas. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de baterias 

seladas" 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba,  site  A Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 — 3° andar, Capão 

Raso, neste ato representada pelo Diretor-Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pelo Diretor 
Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, CPF/MF n.° 477.837.539-49, registram-se os pregos da  SO  BATERIAS - 

COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA., pessoa juriclica de direito privado, com sede A R. PERU, n.° 730-D, bairro Lidar , 

Chapecri-SC, CNPJ n°36.469.275/0001-16. Este procedimento está embasado nos termos do Decreto Municipal n°290/16 e 

Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 147/2022 — Feas, cujo objeto 6 "Registro de pregos para futuro 

fornecimento de baterias seladas" referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos pregos unitários, em 

nome da empresa acima citada. Os itens constantes nesta Ata de Registro de Preços com seus respectivos preços registrados 
não obrigam a Feas a adquirir as quantidades totais estimadas, podendo ser parciais, integrais ou mesmo abster-se de adquiri-

los. 
Itens com 10  menor prego 

36.469.275/0001-16 -  SO  BATERIAS — COMERCIO DE BATERIAS LTDA 

Critério de Valor 
Valor Unitário 

Valor (*) Global 

R$ 146,2700 R$108,7800 R$ 6.526,8000 

Marca: POWERTEK 

Fabricante: MULTILASER 
Modelo! Versão: 12V 9 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12V, 

Capacidade Nominal:  9,0  AH, Sistema Eletroquirnico: Chumbo-Acido 

Total do Fornecedor:  

Valor total estimado da empresa: R$ 6.526,80. 

• Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação desta ata no Diário Oficial do Municipio de Curitiba. 

•As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico n° 147/2022. 

-Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-

se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 

igualdade de condições. 

• Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz SO  BATERIAS — COMERCIO DE BATERIAS LTDA. 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Olavo Gasparin 

Diretor Adm. Financeiro — Feas 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 14 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo n°: 238/2022 — Feas. 

Pregão Eletrônico n. ° 147/2022— Feas. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de baterias 

seladas" 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba, sita à Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 —3° andar, Capão 

Raso, neste ato representada pelo Diretor-Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pelo Diretor 

Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, CPF/MF n.° 477.837.539-49, registram-se os pregos da LCPAR IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO - EIRELI, pessoa juridica de direito privado, com sede à Av. Nossa Senhora Aparecida, n.° 445, bairro 

Seminário, Curitiba-PR, CNPJ n° 05.854.663/0001-97. Este procedimento está embasado nos termos do Decreto Municipal n° 

290/16 e Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 147/2022 — Feas, cujo objeto é "Registro de pregos para futuro 

fornecimento de baterias seladas" referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos pregos unitários, em 

nome da empresa acima citada. Os itens constantes nesta Ata de Registro de Preços com seus respectivos pregos registrados 

não obrigam a  Fees  a adquirir as quantidades totais estimadas, podendo ser parciais, integrais ou mesmo abster-se de adquiri-

los. 
Itens com 1° menor prego R$6.526,8000 
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LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO — EIRELI 

Contratada 
Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

Olavo Gasparin 

Diretor Adm. Financeiro — Feas 

CURITIBA •N. 235 - ANO XI 

CURMBA, QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 

N° 235 -AWO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICiP10 DE CURITIBA 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

18.153.504/0001-07 - LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de 

Valor (*) 
Valor Unitário Valor Global 

1 
Bateria 

Unidade 4 R$ 387,6300 R$ 280,0000 R$ 1.120,0000 
automotiva 

Marca:  JET FREE  

Fabricante: STUMPF IND. E COM. DE ACUMULADORES ELETRICOS 
Modelo / Versão: JF6ORD 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida automotiva, 12 volts 60ah, livre de 
manutenção, com CCA 450  RC  95 e com 18 meses de garantia-A base de troca. 

2 
Bateria 

Unidade 5 R$ 99,6800 R$ 80,0000 R$ 400,0000 
recarregável 

Marca: SECPOWER 
Fabricante: SECPOWER 

Modelo! Versão: SP12-2,3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-Acida estacionária regulada por válvula 
(VRLA), 12 volts 2,3ah, com 12 meses de garantia 

3 
Bateria 

Unidade 30 R$ 95,3700 R$ 80,0000 R$ 2.400,0000 
automotiva 

Marca: SECPOWER 
Fabricante: SECPOWER 
Modelo/Versão: SP12-5 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida estacionária regulada por válvula 
(VRLA), 12 volts 5ah, com 12 meses de garantia 

5 
Bateria 

Unidade 5 R$302,3600 R$210,0000 R$ 1.050,0000 
automotiva 

IllarcaSEGROWER 

Fabricante: SECPOWER 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada 
(VRLA), 12 volts 

SP12-18 
do Objeto Ofertado: Bateria chumbo-ácida estacionária regulada por válvula 

18ah, com 12 meses de garantia 
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Total do Fornecedor: 

Valor total estimado da empresa: R$ 4.970,00. 

'Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação desta ata no Diário Oficial do Municipio de Curitiba. 

•As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico n° 147/2022. 

'Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração a contratar, facultando-

se a realização de licitação especrfica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 

igualdade de condições. 

-Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes: 

Fundação  Estate!  de Atenção á Saúde, 14 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

Poder Legislativo 

CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA - CMC 

DECRETO LEGISLATIVO N° 14 

Concede o Prêmio Cultura e Divulgação a Sra. ANA 

CATARINA LUGARINI e outros que se destacaram no 

ano de 2022. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, PROMULGA 0 SEGUINTE DECRETO 

LEGISLATIVO:  

Art.  1° E concedido o Prêmio Cultura e Divulgação de Curitiba ás seguintes personalidades que se destacaram no ano de 

2022: 
I- Sra. ANA CATARINA LUGARINI; 
II - Sr. ANDERSON ANTONIO RU IL; 

III  - Sr. CARLOS ALBERTO DUARTE QUEIROZ FILHO; 
IV - CIA. KA DE TEATRO; 

V - CORAL NEGRO DE CURITIBA; 
VI - Sr. DEAGOSTINE MURILO PEREIRA; 
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R$ 4.970,0000 



15/12/2022 08:19 Zimbra 133  

Zimbra wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Publicação Atas de Registro de Preços PE 147/2022 - Feas 

De : William Cesar Barboza 
<wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

Assunto  :  Publicação Atas  de  Registro  de  Pregos  PE 147/2022 
- Feas 

Para : William Cesar Barboza 
<wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Cco : Lcpar Imp. e Exp. EIRELI ME 
<Icpar88@gmail.com>, BATERIASCHAPECO 
<BATERIASCHAPECO@GMAIL.COM>  

Prezados, bom dia. 

qui., 15 de dez. de 2022 08:18 

2 anexos 

Informo que sua ata de registro de pregos referente ao PE 147/2022 - Feas, foi 
publicada no Diário Oficial do Município de Curitiba em 14/12/2022 (este Diário segue 
em anexo). 

Desta forma, a validade da ata se conta a partir da data acima exposta e se estende 
por doze meses. 

Atenciosamente,  

William Cesar Barbera  
Pregoeiro 

Comissão Permanente de licitações 

(41) 3315-5927 I feaes,curitiba.pr.gov.br  

Modelo  de  assinatura  e-mail 10 ANOS.png 
33 KB  

Publicação atas em DOM.pdf 
389  KB  

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=17891&tz=America/Sao_Paulo&xim=1 1/1 



0 


	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

