
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DATA DE ABERTURA 
29/10/2020 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
39.611.521/0001-10 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

PORTE 
ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
LJF EPIS 

NÚMERO 

296 
COMPLEMENTO 
******** . 

LOGRADOURO 

R RAUL BISPO DOS SANTOS 

UF 
SP  

CEP 
02.635-150 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA PEDRA BRANCA 

MUNICÍPIO  
SAO PAULO 

TELEFONE 
(11) 5886-8869 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LEONARDOFERREIRA0608@GMAIL.COM  

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

29/10/2020 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
****.*** 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

24/11/2022 12:23 about:blank 

NOME EMPRESARIAL 

LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO 40301007837 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
14.12-6-03 - Facção de pegas do vestuário, exceto roupas intimas 
14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais 
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

... J.. CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
65.944.753/0001-09 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA D
/1991
E  ABERTURA 

21/05 

NOME EMPRESARIAL 
LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CIRURGICA LUCENA 
PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos 
agropecuários 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

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

LOGRADOURO 
AV  PARADA PINTO 

NÚMERO 
1364 

COMPLEMENTO  
TERRE01366 

CEP 

02.611-002 
BAIRRO/DISTRITO 
VILA NOVA CACHOEIRINHA  

MUNICÍPIO 
SAO  PAULO 

UF 
SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTABILIDADE@SOLVCAO.COM.BR  

TELEFONE 
(11) 4858-4084 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

23/01/2004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******.* 

/ 
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_ REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
, , 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
00.647.935/0001-64 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

12/06/1995 

NOME EMPRESARIAL  
MASTER  DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 

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

PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CÕDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente As empresas não especificadas anteriormente 

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

LOGRADOURO 

R PEREIRA JACOME 
NÚMERO 

26  
COMPLEMENTO 

CEP 

03.181-080 
BAIRRO/DISTRITO 
VILA BERTIOGA  

MUNICÍPIO 

SAO  PAULO 
UF 
SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ADM@MASTERDIAGNOSTICA.COM.BR  

TELEFONE 
(11) 2084-5454/(11) 8149-1200 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*.*** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

12/01/2002 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
, • 
, .. ,- CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
89.982.037/0001-76 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
08/05/1984 

NOME EMPRESARIAL  
MAX  CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 

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

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia 
32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório 
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R  DR  CAMPOS VELHO 

NÚMERO 

1700 
COMPLEMENTO 
CASA 

CEP 
90.820-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CAVALHADA 

MUNICÍPIO 
PORTO ALEGRE 

UF 
RS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

02/04/2004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
111 ******** 

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

, 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.700.763/0001-48 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
06/03/2013 

NOME EMPRESARIAL 
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA 

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

cdoloo E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e  materials  para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de  warrant  
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 
52.50-8-01 - Comissaria de despachos 
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 
64.62-0-00 -  Holdings  de instituições não-financeiras 
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto  holdings  
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 

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

LOGRADOURO 
R RECIFE  

NÚMERO 
SIN  

COMPLEMENTO 

QD 1  LT  82 A 

CEP 

25.243-570 
BAIRRO/DISTRITO 

VILA SANTA CRUZ 
MUNICÍPIO 
DUQUE DE CAXIAS 

UF 
RJ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@MEDFUTURA.COM.BR  

TELEFONE 
(21) 3311-5186 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.*.** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

06/03/2013 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

_.... 
, 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
80.546.948/0001-86 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
16/03/1988 

NOME EMPRESARIAL 

MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MEGAMIX 

PORTE 

ME 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R CEZINANDO DIAS PAREDES 

NÚMERO 

970 
COMPLEMENTO 
*.....*.* 

CEP 
81.730-090 

BAIRRO/DISTRITO 
BOQUEIRAO 

MUNICÍPIO 
CURITIBA 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ADM@MEGAMIX-CURITIBA.COM.BR  

TELEFONE 
(41) 3379-9003 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

09/04/2004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
.*******  

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

I, ----, 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
83.157.032/0001-22 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA D
/1991
E  ABERTURA 

06/06 

NOME EMPRESARIAL 

METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

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

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
64.91-3-00 - Sociedades de fomento mercantil -  factoring  

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

LOGRADOURO 
EST  BOA ESPERANCA 

NÚMERO 
1918  

COMPLEMENTO  

CEP 

89.163-920 
BAIRRO/DISTRITO 

FUNDO CANOAS 
MUNICÍPIO 
RIO DO SUL 

UF 

SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
METROMED@METROMED.COM.BR  

TELEFONE 
(47) 3531-9800 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*.****** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DATA DE ABERTURA 
08/03/2022 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
45.561.950/0001-23 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

PORTE 

ME 
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

NÚMERO 

08 
COMPLEMENTO 

LOJA 01 
LOGRADOURO 

Q  QS  107 CONJUNTO 08 LOTE 

UF 
DF 

CEP 

72.301-520 
BAIRRO/DISTRITO 
SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) 

MUNICÍPIO  
BRASILIA 

TELEFONE 
(62) 9215-2158 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

MANAGE.CONTABILIDADE@GMAILCOM 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

08/03/2022 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

NOME EMPRESARIAL 

MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/11/2022 12:27 about:blank 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
- . 
, 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
21.036.417/0001-84 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE iNscRigÃo E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA D
/2014
E  ABERTURA 

15/09  

NOME EMPRESARIAL 

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LIDA 

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

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
(Dispensada *) 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 

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

LOGRADOURO 
R PAOLO PERIOTTO 

NUMERO 
363  

COMPLEMENTO 

CEP 
13.571-618 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM DE CRESCI  

MUNICÍPIO 

SAO  CARLOS 
UF 
SP 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 
MARCORIZZ0185@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(16) 3371-8891 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

15/09/2014 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA siTuAgAo ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto as atividades dispensadas. 

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

Emitido no dia 24/11/2022 ás 12:28:04 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE iNscRiçÃo 
01.733.345/0001-17 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE

/1 
 ABERTURA 

01/02997 

NOME EMPRESARIAL 

NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS  MEDICOS  EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
17.42-7-01 - Fabricação de fraldas descartáveis 
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
77.29-2-03 - Aluguel de material médico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

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

LOGRADOURO 
R ALVARES CABRAL 

NÚMERO 

1000 
COMPLEMENTO 
SETOR DISTRITO INDUSTRIAL  

Ii
CEP  
99.050-070 

BAIRRO/DISTRITO 
PETROPOLIS 

MUNICIPIO 
PASSO FUNDO 

UF 
RS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(54) 3317-5800 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

siTuAgÃo ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 24/11/2022 às 12:28:22 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/2  
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

01.733.345/0001-17 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA D

/1997
E  ABERTURA 

01/02  

NOME EMPRESARIAL  

NOEL!  VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS  MEDICOS  EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 

R ALVARES CABRAL 
NÚMERO 
1000 

COMPLEMENTO 

SETOR DISTRITO INDUSTRIAL 

CEP 
99.050-070 

BAIRRO/DISTRITO 
PETROPOLIS 

MUNICÍPIO 
PASSO FUNDO 

UF 
RS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
(54) 3317-5800 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 24/11/2022 às 12:28:22 (data e hora de  Brasilia).  P6 

about:blank 

ma: 2/2 

2/2 



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
26.385.056/0001-03 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

19/10/2016 

   

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESARIAL 
PAULA GONCALVES DA SILVA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
KISSIMME INDUSTRIA E COMERCIO 

PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
17.42-7-01 - Fabricação de fraldas descartáveis 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, 
mercearias e armazéns 
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada 0) 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada 0) 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R HIROSHI OKADA 

NÚMERO 

216 
COMPLEMENTO 
******** 

  

  

MUNICÍPIO 
SANTANA DE PARNAIBA 

UF 

SP  
CEP 
06.529-350 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM NINA (FAZENDINHA) 

  

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
KISSIMME.COMERCIALOGMAILCOM 

TELEFONE 
(11) 3427-6555 

 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

19/10/2016 

 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

 

24/11/2022 12:28 about:blank 
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(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM no 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto as atividades dispensadas. 

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

Emitido no dia 24/11/2022 As 12:28:45 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
- 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE iNscRigÃo 
14.722.938/0001-20 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE

/1 
 ABERTURA 

09/08979 

NOME EMPRESARIAL 
PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PROCIFAR 

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

cOoloo E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapfiuticos e equipamentos de irradiação 
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos 
agropecuários 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de  warrant  
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 
52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM 
64.62-0-00 -  Holdings  de instituições não-financeiras 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 

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

LOGRADOURO 

EST  DO SEST SENAT 
NÚMERO 

908 
COMPLEMENTO  
MODULO 08 DO GALPA01 PARTE A SALA 
2 EMP. VBI  LOG  ARATU 

CEP 
43.700-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CIA I 

MUNICÍPIO 
SIMOES FILHO 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FISCAL.MEDICAMENTOS@GRUPOELFA.COM.BR  

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) .**** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA siTuAçÃo CADASTRAL 
24/09/2005 

MOTIVO DE sITuAgAo CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA siTuAçÃo ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 24/11/2022 As 12:29:13 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
.., 

_., 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
14.566.826/0001-27 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA D
/2011
E  ABERTURA 

31/10 

NOME EMPRESARIAL 
RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZACAO EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e  materials  para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios 
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 
77.29-2-03 - Aluguel de material médico 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresdri 

LOGRADOURO 
R CAPEBERIBE 

NUMERO 
517  

COMPLEMENTO 

CEP 
09.551-210 

BAIRRO/DISTRITO 
BARCELONA  

MUNICÍPIO  
SAO  CAETANO DO SUL 

UP  

SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DANIEL@RECOMMED.COM.BR  

TELEFONE 
(11) 4226-4463/ (11) 4318-1967 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

• 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
31/10/2011 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 24/11/2022 às 12:29:50 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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k, REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
_ 

.. 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
04.372.020/0001-44 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

ABERTURA DATA DE 

/2001 04/04 

NOME EMPRESARIAL 

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

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

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

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

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

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

LOGRADOURO 
AV  NATALINO  FAUST  

NUMERO 

591 
COMPLEMENTO  
**  ***It**  

CEP 
85.604-443 

BAIRRO/DISTRITO 
PADRE ULRICO 

MUNICÍPIO 
FRANCISCO BELTRAO 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
WERBRAN@WERBRAN.COM.BR  

TELEFONE 
(46) 3211-5000 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/04/2001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  

.******* 
III  SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

**-****** 

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

Emitido no dia 24/11/2022 às 12:30:09 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
, 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
68.095.702/0001-30 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA D
/1992
E  ABERTURA 

29/06  

NOME EMPRESARIAL 

ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e  materials  para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

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

LOGRADOURO 
R PREFEITO  JOSE  SOARES 

NUMERO 
321 

COMPLEMENTO 
A 

CEP 
13.720-000 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM AEROPRTO  

MUNICÍPIO 
SAO JOSE  DO RIO PARDO 

UF 
SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ABEMED@TERRA.COM.BR  

TELEFONE 

(19) 3608-3678 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
24/09/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
.******* 

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

Emitido no dia 24/11/2022 As 12:56:33 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

about:blank 1/1 



• 

• 



24/11/2022 12:57 about:blank 
CA 

DO I aod- 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
., 

i - 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
04.523.992/0001-92 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA D
/2001
E  ABERTURA 

27/06 

NOME EMPRESARIAL 

MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 

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

PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapauticos e equipamentos de irradiação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrónicos de uso pessoal e doméstico 

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

LOGRADOURO 

R MACAE 
NÚMERO 
75  

COMPLEMENTO 

CEP 
31.140-060 

BAIRRO/DISTRITO 
GRACA 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTABILIDADE@CACONTA.COM.BR  

TELEFONE 

(31) 3292-6287 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 24/11/2022 às 12:57:11 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

05.118.766/0001-99 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA D
/2002
E  ABERTURA 

28/05 

NOME EMPRESARIAL 

FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapauticos e equipamentos de irradiação 
32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

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

LOGRADOURO 
R ARARAS 

NOMERO 

61 
COMPLEMENTO 
******** 

CEP 
09.434-310 

BAIRRO/DISTRITO 
QUARTA DIVISAO 

MUNICÍPIO 
RIBEIRAO PIRES 

UF 
SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

FINANCEIRO@FISIOMEDICA.COM.BR  
TELEFONE 

(11) 4828-5250 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
Irie.** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA sITuAgAo CADASTRAL 

26/03/2021 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

siTuAgÃo ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 24/11/2022 às 12:58:05 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - , 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INscRiçÃo 
04.724.729/0001-61 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE

/2001  
ABERTURA 

18/10 

NOME EMPRESARIAL 

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LIDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MAXLAB 

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapauticos e equipamentos de irradiação 
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e  materials  elétricos não especificados anteriormente 
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

• 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria 

• 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
• 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM 
ALAMEDA MARIA VERANO 

NÚMERO 

435 
COMPLEMENTO 

QD 14  LT  20 

CEP 

74.350-115  
BAIRRO/DISTRITO 
LOT  FAICALVILLE II 

MUNICÍPIO 
GOIANIA 

UF 
GO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
maxlab@terra.com.br  

TELEFONE 
(62) 3251-0351/ (62) 3251-0351 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.***. 

• SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

18/10/2001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE iNscRigÃo 
04.724.729/0001-61 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

18
DATA DE ABERTURA 

/10/2001 

NOME EMPRESARIAL 
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

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

I 
I 

LOGRADOURO 
R PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM 
ALAMEDA MARIA VERANO 

NÚMERO 

435 
COMPLEMENTO 

QD 14  LT  20 
i 

CEP 
74.350-115  

BAIRRO/DISTRITO 
LOT  FAICALVILLE II 

MUNICÍPIO 
GOIANIA 

UF 
GO 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

maxlab@terra.com.br  
TELEFONE 

(62) 3251-0351/ (62) 3251-0351 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.**** 

1 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/10/2001 

1  
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******-k* 

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

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

23.720.752/0001-22 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA D
/2015
E  ABERTURA 

24/11  

NOME EMPRESARIAL 
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
FRALDAS E CIA 

PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
17.42-7-01 - Fabricação de fraldas descartáveis 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de  warrant  
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 

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

LOGRADOURO 
R NISIO STROIEKE 

NÚMERO 
60 

COMPLEMENTO 
******** 

CEP 
99.740-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO  
BARAO DE COTEGIPE 

UP  
RS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

JARDIMCOSMETICOS@HOTMAILCOM 
TELEFONE 

(54) 3523-2234 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/11/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 24/11/2022 ás 13:01:13 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

about:blank 1/1 





N° 219 - ANO Xl 

CURITIBA, TERÇA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

PORTARIA N°96 

"Designa servidores para atuarem como pregoeiros nos 

processos licitatórios." 

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

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

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

Art.  2°  Os Pregoeiros serão devidamente indicados no edital de embasamento para cada processo licitatório.  

Art.  3° Caberá ao Pregoeiro a elaboração e julgamento dos procedimentos licitatórios na modalidade Pregão e compras por 
meio eletrônico, bem como demais funções pertinentes, em conformidade com a Legislação vigente.  

Art.  4° Caberá aos servidores à inclusão nos devidos sistemas informatizados, dos dados resultantes da formalização dos 
processos de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o disposto na Artigos 24 e 25 da Lei Federal 

4k 8.666/93 e artigos 74 e 75 da Lei Federal 14.133/2021 

rt. 5°  0 mandato dos pregoeiros será de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 17 de novembro de 2022.  

Art.  6° Ficam revogadas quaisquer disposições contrárias. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 21 de novembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 119 

"Convoca os candidatos aprovados no Processo 

Seletivo Público Edital n° 01/2021." 

A FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DE CURITIBA, pela Gerência de Gestão de Pessoas, convoca os 
candidatos aprovados no Processo Seletivo Público, obedecendo à ordem classificatória geral, e portadores de deficiência, os 
quais deverão comparecer ao miniauditório da sede administrativa da FEAS, no bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná, conforme 
dia e horário estipulados na correspondência eletrônica  (e-mail)  enviada aos candidatos, para se submeterem ao exame 

médico admissional, sob pena de eliminação do certame, além da entrega dos documentos elencados no edital, inclusive da 
Carteira de Trabalho Digital e 2 (duas) fotos 3x4. 
Alertamos que a não apresentação da documentação constante dos itens 8.3 e 8.6 do Edital implica a desclassificação 
do candidato. 
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25/11/2022 14:06 Zimbra 

Zimbra mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Minuta do Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para "Registro de preços 
para futuro fornecimento de materiais hospitalares" 

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

Assunto : Re: Minuta do Edital de Embasamento do Pregão 
Eletrônico para "Registro de pregos para futuro 
fornecimento de materiais hospitalares" 

Para MireIle Pereira Fonseca 
<mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Prezada, 

10 
Minuta analisada e aprovada. 

Atenciosamente, 

sex., 25 de nov. de 2022 14:06 

.0 2  anexos  

 

Fabiana Martins 
Coordenadora de Compras 

(41) 3316-5g42 I fabimartins§feaes.curitiba.pr  gov.br  

 

De: "Mirelle Pereira Fonseca" <mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Fabiana Martins" <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 25 de novembro de 2022 12:18:08 
Assunto: Minuta do Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para "Registro de pregos 
para futuro fornecimento de materiais hospitalares" 

Prezadas, 

e  Segue a Minuta do Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para "Registro de 
pregos para futuro fornecimento de materiais hospitalares" para análise e aprovação. 

O edital foi elaborado de acordo com as informações enviadas pelo setor solicitante, dessa 
forma, favor verificar os destaques em vermelho. 

Caso haja alguma alteração a ser feita, por gentileza, especifique com cores diferentes. 

Em seguida o Edital será analisado pela Assessoria Jurídica (Ajur/Feas). 

Atenciosamente, 

Mirelie Pereira Fonseca 
,egoeira 

Comisso Permanente de Licitaçtles 
(41) 3316-596T Ifeaes.curitiba.pr.gav.br  

assinatura.png 
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Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.or.gov.br  

Memorando 288/2022 —  CPL Em 25 de novembro de 2022. 

À Assessoria Jurídica Feas: 

Encaminhamos a Minuta de Edital de Embasamento de Pregão Eletrônico 

referente ao Processo Administrativo n° 300/2022, para análise e posicionamento jurídico. 

0 referido processo administrativo diz respeito a "Registro de pregos para 

futuro fornecimento de materiais hospitalares". 

Elaboramos o Edital com base nas informações enviadas pelo setor 

solicitante. 

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

como respectivo  site  da Feas. 

Respeitosamente, 
Documento assinado digitalmente 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
Data: 25/11)2022 14:34:09-0300 
Verifique em littps:fiverificador.iti.br 

Mirelle Pereira Fonseca 

Pregoeira 

Página 1 de 1 
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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  

MINUTA 
EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° xxx/2022. 
Pregão Eletrônico n° xxx/2022. 

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

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

PREGÃO COM ITENS AMPLA CONCORRÊNCIA E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP. 

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 xx de xxxx de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia xx de xxxx de 2022 

Inicio da sessão pública de disputa 09:00 h do dia xx de xxxx de 2022 

Informação: considerando o disposto no Art1. 13, I e II, do Decreto Municipal 962/20161; no 
sentido de que não há  tits  empresas enquadradas como ME/EPP, sediadas local ou 
regionalmente, capazes de participar do pregão em todas as suas exigências e ofertar os 
itens conjuntamente, optou-se por ampliar a possibilidade de participação do mercado em 
geral. A exceção a este cenário são os itens do referencial de códigos 222085, 211758, 
220467 são destinados 6 participação exclusiva de ME/EPP. 

Curitiba, xx de novembro de 2022. 

*1-1"P--P-,---c--a- 
MireIle Pereira Fonseca 

Pregoeira 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas Pagina 1 de 62 



Feas 

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

Capão Raio — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

k41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.orgov.br  

1 — Introdução 

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

público que realizará processo licitatório na modalidade Pregão, na  form ál  eletrônica, 

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

será do tipo "menor prego por item". Legislação aplicável: lei n.° 8.666/93; lei n.° 

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

1.235/2003; 2.028/2011; 104/2019; 290/2016; e 610/2019, naquilo que lhes for 

compatível, além do contrato de gestão celebrado entre o município de Curitiba e a 

Feas e Processo Administrativo n.° XXX/2022 — Feas, bem como as cláusulas 

abaixo descritas. 

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

162.705,35. 

1.3. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por 

conta de recursos próprios da Feas (CNPJ 14.814.139.0001-83), previ4)s em seu 

orçamento, recebiveis através de Contrato de Gestão celebrado com o Município de 

Curitiba, para atender as metas definidas. 

2— Indicação Da Pregoeira E Da Equipe De Apoio 

2.1. A Pregoeira e equipe de apoio designados por meio da Portaria n.° 

096/2022 — Feas, responsáveis por este Pregão Eletrônico são: 

Pregoeiro: 

MireIle Pereira Fonseca 

Equipe de Apoio 

Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro 

Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior; 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas 

! 
I I 
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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  

rrr 

2.2. Na ausência da Pregoeira 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 pela Pregoeira, com base nas 

condições previstas neste edital. 

2.3.1. Havendo necessidade de análise técnica para aferir relação de 

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

promotor ficará responsável por essa avaliação. 

3 — Objeto da licitação 

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

fornecimento de materiais hospitalares.", 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 I — Termo de Referência. 

Anexo Minuta da ata de registro de preços. 

Anexo Ill — Declaração de redução de preços para cadastro reserva. 

4— Das impugnações, esclarecimentos e comunicados 

4.1. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos 

quando solicitados a Pregoeira, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura da licitação, devendo ser: 
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4.1.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho 

deste termo; 

4.1.2. Apresentada através do sistema de compras governamentais. 

4.1.3. no seguinte endereço eletrônico: 

mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

4.1.4. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no portal 

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

empresas interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos emitidos pela 

Pregoeira no portal de compras governamentais. 

4.1.5. A Pregoeira decidirá sobre o esclarecimento no prazo de até 1 (um) 

dia  'Ail. 

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

17 horas do dia XXXXX, dois dias úteis antes da data fixada para a realização da 

sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

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

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

número do certame, a denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone, 

endereço eletrônico para contato, devendo ser: 

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

deste termo; 

4.3.2. Apresentada através do sistema de compras governamentais; 

4.3.3. no seguinte endereço eletrônico: 

mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

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

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

governamentais. 
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4.5. Comunicados — Qualquer comunicado emitido pela Pregoeira 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 

11 serão aceitas reclamações baseadas no desconhecimento do teor desses 

documentos. 

4.8. Durante a sessão de envio de lances, a Pregoeira não fará 

atendimento aos fornecedores através de telefone, somente através do  "chat"  de 

mensagens. As dúvidas devem ser dirimidas antes do inicio do processo de Pregão 

Eletrônico 

5— Condições De Participação 

5.1. A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na 

observância da legislação em vigor, dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos recursos. 

5.2. Somente poderão participar da presente Licitação aqueles que: 

5.2.1. Satisfaçam integralmente as condições deste Edital; 

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

de atuação principal estejam incorporados ao objeto do presente Pregão Eletrônico 

e que execute atividade pertinente e compatível com este objeto. 

5.2.3. Os itens deste certame são destinados à participação ampla 

concorrência. A exceção a este cenário são os itens do referencial de códigos 222085, 

211758, 220467 são destinados à participação exclusiva de ME/EPP. 
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5.2.4. Estejam cadastradas no sistema compras governamenta s. 

5.3. Não poderão participar desta licitação: 

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

porte e microempreendedor individual integrantes de um me mo grupo 

econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, s cios ou re-

presentantes legais comuns, ou que se utilizem recursos mate ais, tecno-

lógicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum; 

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

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

5.3.3. Empresas que tenham sido declaradas inidemeas por q alquer es-

fera federativa ou suspensas de licitar ou impedidas de cont  tar  com o 

Município de Curitiba, enquanto durarem os efeitos da sanção; 

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

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau poderá ser diretor proprietá-

rio, controlador ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que reali-

ze qualquer modalidade de contrato com o Município, sob pena de demis-

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

5.3.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Públic - OSCIP, 

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

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

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

lhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial,' com plano 

de recuperação homologado judicialmente. 

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

pantes de cargo em comissão, os de função de confiança, bem como todos os servi-

dores e empregados públicos Municipais, da Administração Direta e Indireta, não po-

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

findos os respectivos vínculos. 
, 
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5.5. Nesta licitação não será aceita a participação de empresas em con-

sórcio. 

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 3' da Lei 

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

estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 

5.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

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

prosseguimento no certame; 

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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5.6.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos Ill e 

IV do  art.  1° e no inciso  III  do  art.  5° da Constituição Federal; 

5.6.8 que os serviços são prestados por empresas que Comprovem 

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

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

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

de 1991. 

5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

6 — Credenciamento 

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

que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em 

sua forma eletrônica. 

6.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar 

previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores — SICAF e perante o Sistema Integrado de Administração de Serviços 

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

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

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

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP — Brasil. 

6.4. Os interessados em participar desta licitação, preferencialmente, 

também poderão estar inscritos no Portal de Compras do Município de l Curitiba (E-

Compras): http://www.e-compras.curitiba.pr.gov.br, a fim de possibilitar a 'emissão do 

Certificado de Registro Cadastral —  CRC,  nos termos do Decreto Municipal n° 

104/2019; 
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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 
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descrição do objeto ofertado e o prego, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa 

de envio dessa documentação. 

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

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

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os docUrjnentos de 

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes ol  direito de 

acesso aos dados constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do  art.  43, § 10 da  LC  n° 123, de 2006. 

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

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

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema; 

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

classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a 

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

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

8.1.1. Valor unitário do item; 

8.1.2. Marca; 

8.1.3. Fabricante; 

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

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

8.1:5. Neste campo descrição, as propostas não podem conter qualquer 
identificação do licitante proponente: tais como  home,  CNRI telefone,  e-
mail :eta,'  sob pena -61'a desclassificação:  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

pretexto. 

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

dias, a contar da data de sua apresentação. 

8.6. Os licitantes devem respeitar os 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 Eletrionico será 

considerado como evidência de que a proponente: 

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

comparou entre si e obteve da Pregoeira informações sobre qualquer ponto 

duvidoso antes de apresentá-la; 

8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a 

elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

8.8.4. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral responsabilidade 

pela entrega do objeto licitado; 

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

sistema eletrônico terá sua proposta desclassificada pela Pregoeira e não poderá 

participar da fase de lances. 

9— Abertura da sessão pública e classificação das propostas 

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

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

9.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desdassificando 
, 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabeleci- 

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

técnicas exigidas no Termo de Referência. 

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

9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no siste-

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 a Pregoeira 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 abrirá opor-

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

até dez por cento superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

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

10.5.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condiçõea 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  sera  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 fornia estabele-

cida nos itens anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais li-

citantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual  sera  sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

10.5.6. Poderá a Pregoeira, 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 serão informa-

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

citante. 

10.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa 

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

tantes para a recepção dos lances. 
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10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira 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 pela Pregoei-

ra aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

conforme definido neste Edital e seus anexos. 

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

sua 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 à 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 pelas micro-

empresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabele-

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

que aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

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

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

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

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

sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

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

eira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que te-

nha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

virgula. 

11 — Envio da proposta de pregos 

11.1. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado  clue,  no prazo 

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

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

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresenta-

dos. 

1
1 

1
1  
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11.2. É facultado a Pregoeira 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 pregos, 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. 

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 a Pregoeira 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 a Pregoeira examine a proposta classificada em primeiro lu-

gar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máxi- 
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mo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. Para  tarp,  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 prego final superior ao preço máximo fixado, desconto menor do que o mínimo 

exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

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

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

meios previstos nos subitens acima, a Pregoeira exigirá que o licitante Classificado 

em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proP 'Iosta, 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 local e horá-

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

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

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

sagem no sistema. 

12.3.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos 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 pela Pregoeira, 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, a Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-6 com a verificação das amostras e, assim, sucessi-

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

mo de Referência. 

12.3.6. Os exemplares colocados A 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 A 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, a Pregoeira 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

12.5. No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira 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. Da documentação complementar para classificação  

proposta, a ser anexada no sistema: 

12.7.1 As empresas cadastradas no SICAF ou no E-Comp  as deverão 

anexar No Minimo 01, (um),  Atestado De Capacidade Técnica,  forne-

cido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 

que a empresa licitante já forneceu objeto igual ou similar em caracte-

rísticas com o objeto da presente licitação, conforme preconiza o  Art.  

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

presas que pertençam ao mesmo grupo empresarial. 

12.7.2. — Licença sanitária da empresa licitante (dentro de seu pra-

zo de validade), ou documento equivalente na forma da lei, para em-

presas sediadas em locais aonde o sistema de saúde não seja munici-

palizado. Nos locais onde não sejam mais emitidos esses documentos, 

as empresas deverão apresentar cópia autenticada do defe -imento pu-

blicado em Diário Oficial. 

12.7.3. — Certificado de registro do produto no ministério da saúde 

(dentro de seu prazo de validade), ou cópia legível da publicação no 

diário oficial ou cópia da solicitação de revalidação dentro do prazo pre-

visto em lei ou o certificado de isenção de registro ou notificação simpli-

ficada, conforme o caso. 

12.7.3.1 0 número de registro do produto deverá corresponder àquele 

concedido pelo Ministério da Saúde para o produto cotado; Não serão 
1  

aceitos números de protocolos de registro; somente serão aceitos nú- 

meros de protocolos de revalidação de registro. 
I I 

Para os produtos isentos de Registro as proponentes deverão apresen-

tar Certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério da Saúde ou 
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sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial da União) quando for o caso, 

conforme Portaria Conjunta n.° 1/96 de 08/03/96. 

12.7.3.2. Para os produtos de Notificação Simplificada as proponentes 

deverão apresentar Certificado de Notificação Simplificada junto ao Mi-

nistério da Saúde, conforme RDC n.° 199 de 26 de Outubro de 2.006. 

12.7.3.3. Para os produtos isentos de Registro as proponentes deverão 

apresentar Certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério da 

Saúde ou sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial da União). 

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

sável da Feas, os seguintes documentos: 

12.7.4. — Autorização de funcionamento da empresa licitante, con-

cedida pelo Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua publica-

gão no Diário Oficial da União. 

12.7.5. — Autorização de funcionamento do fabricante nacional 

(dentro do seu prazo de validade) concedida pelo Ministério da Saú-

de, ou do importador caso se trate de produto importado. 

12.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

13 — Julgamento Da Habilitação 

13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que 

forem classificadas. 

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 

dos licitantes detentores das propostas classificadas, a Pregoeira 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: 
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13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas — 

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

transparencia.gov.br/ceis);  

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

probidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.brArnprobidade_adm/cOnsultar_re- , 
q uerido.php). 

13.2.3. Lista de Inidiineos e o Cadastro Integrado de Condenações 

por Ilícitos Administrativos — CADICON, mantidos pelo Tribunal de 

Contas da Unido — TCU; 

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

tante e, no caso do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 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 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da  qua  seja sócio 

majoritário. 

13.5. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira 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. 
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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 

pela Pregoeira 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. 

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 A. verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.-

gov.br; 
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13.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de res-

ponsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato sccial em vi-

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

de documento comprobat6rio de seus administradores; 

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 constitutivo no 

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

da indicação dos seus administradores; 

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

gor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Co-

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 fOcionamen-

to no Pais: decreto de autorização; 

13.14.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados i4e 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; 

fz

; 13.15.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazend Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela S Hcretaria da 

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

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e A Divida Atia da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 6 Seguridade Social, nos 

! 1 
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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 A atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

13.15.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

13.15.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa 

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

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

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

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

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

13.16. Qualificação Econômico-Financeira. 

13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 

it 
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13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exerci-

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

E ENCERRAMENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de 

Títulos e Documentos e para sociedade anônima: publicado na imprensa oficial, que 

comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, sendo vedada a sua subs-

tituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados Por  indices  

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da solicitação da ins-

crição no cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso I, da Lei n°8666/1993) e altera-

ções. 0 Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao  prig;  de 2021, de acordo 

com a legislação vigente. 

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

Decreto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 

2 -1NDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE+ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

3 - SOLVENCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL 

SG=  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO 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. 
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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  (urn)  atestado de ca-

pacidade tecnica,  fornecido por pessoa juridica 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 

Lei 8666/93. Não serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo 

grupo empresarial. 

13.18. No momento do julgamento da habilitação, a Pregoeira consultará 

ao sistema em que a empresa estiver cadastrada, em que constam as datas de ven-

cimento dos documentos exigidos para a habilitação (SICAF ou eventualmente e-

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

13.19. A página da consulta será impressa pela Pregoeira. A validade dos 

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

derão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões. Se ainda assim, a 

Pregoeira 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 na inabilita-

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

croempresas ou empresas de pequeno porte. 

13.20. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualifi-

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

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a em-

presa será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 
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11 

vencedor, comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual perí-

odo, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante; mediante 

apresentação de justificativa. 

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

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na or-

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

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na docu-

mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

rário para a continuidade da mesma. 

13.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habirtação, 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 máxima de 03 (três) meses a 

contar da data de sua emissão. 

13.24. Os documentos aqui solicitados poderão ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples 

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

apresentar toda a documentação de habilitação prevista neste Edital. 

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

n° 03/2018 é de responsabilidade da empresa licitante a manuten956 das datas 

atualizadas dos documentos no SICAF.  
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13.27. A Feas fará a análise 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 será des-

classificada e/ou inabilitada. 

13.28. A data para a divulgação do resultado será informada pela Prego-

eira 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. 

13.30. Constatado o atendimento As exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

14— Dos Recursos 

14.1. Declarado o vencedor, a licitante que quiser recorrer deverá 

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

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

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

da intenção de interpor recurso será de 04 (quatro) horas Citeis, ou seja, das 08:00 

As 12:00 horas do dia  Call  seguinte da divulgação do resultado final de julgamento. 

14.2. Os recursos e contrarraz6es deverão ser manifestados 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no portal de compras 

governamentais. 

14.3. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira 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 a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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14.4. Uma vez admitida a intenção, abrir-se-6 então o prazo e 03 (três) 

dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as dema s licitantes 

desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número d dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis A defesa dos seus interesses. 

14.5. A ausência de manifestação imediata e motivada 

importará na decadência do direito de recurso. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, 

terá poderá: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando  inter  

motivação ou fora do prazo estabelecido; 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão dado o recurso 

14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso A 

julgadora, que decidirá. 

14.5. 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apen 

insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidad 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e  ho  

processo licitatório para determinar a contratação. 

a licitante 

Pregoeira 

osto sem 

interposto; 

autoridade 

s dos atos 

dos atos 

ologará o 

14.7. Não havendo recurso, a Pregoeira 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 da Pregoeira, caso não haja interposição de  recur  o, ou pela 

autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentad s. 
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15.2. Havendo manifestação da intenção de recorrer, conforme 

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

a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do 

certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

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

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

16— Da Ata De Registro De Pregos 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 

até 03 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata 

de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 

decair do direito 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 Registro de Preços 

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

licitante vencedora, durante o seu transcurso, se apresentada motivação para tanto 

e desde que devidamente aceita pela Feas. 

16.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto 

necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, 

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

quantidades, preços registrados e demais condições. 
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16.6. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o cadastro
'  
l de reserva 

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

iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certame. 

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

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

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

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

estabelecidas, inclusive quanto ao preço, nos termos do Decreto Municipal n° 

290/2016. 

16.8. Quando os primeiros classificados, signatários da Ata de Registro 

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

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

reserva ou as remanescentes poderão ser chamadas, obedecendo A. ordem de 

classificação, para assiná-la. 

16.9. Quando houver a necessidade de contratação dos fornecedores que 

compõem o cadastro de reserva ou remanescentes, serão reaiizados 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. 
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16.13. Serão publicados no Diário Oficial do Município, trimestralmente, 

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

este Pregão Eletrônico. 

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

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

17— Do cadastro de reserva de fornecedores 

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

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

nessas condições, após a homologação do certame, em até duas horas, poderão 

dar o aceite para participar do cadastro de reserva. 

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

prejudicará o resultado do certame em relação à licitante mais bem classificada. 

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

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

da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva, mediante 

publicação de relatório 

17.4. Esta ordem de classificação das licitantes registradas deverá ser 

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

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

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

290/2016. 

18— Da Ordem De Compra 

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

aguardar a liberação das Ordens de Compra, para providenciar a entrega dos 

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

recebimento da Ordem de Compra. 

18.3. A empresa vencedora deverá observar quando do recebimento da 

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

desacordo com o registrado, deverá entrar em contato com a Feas a fim de sanar 

possíveis erros. 

18.4. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 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 Sitio Cercado, Curitiba, Para* 

18.4.3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara — UPA 

Tatuquara: localizada na Rua Jornalista  Emilio  Zolá  Flo  enzano, n.° 

835, Tatuquara, Curitiba, Paraná; 

18.4.4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha — UPA 

Fazendinha: localizado na Rua Carlos Klemtz, 1883 — Fazendinha, 

Curitiba, Paraná; 

18.4.5. Unidade de Pronto Atendimento CIC - UPA CIC: localizado 

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

Curitiba - PR 

18.4.6. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão - UPA 

Boqueirão: localizado na Rua Professora Maria de Assumpgão, 

2590 - Boqueirão, Curitiba - PR 

18.4.7. Almoxarifado Feas: localizado na Rua  Gyro  Correia Pereira, 

667 / CIC (Condomínio Empresarial Valentini — Barracão 
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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 mais informações sobre a entrega dos produtos entrar em 

contato com a Sra. Fabiana Martins, na Feas, localizada na Rua Capitão Argemiro 

Monteiro Wanderley, 161 —3° andar, Capão Raso - CEP: 81.130-160 Curitiba — PR, 

Telefones: (41) 3316-5942/3316-5905. 

19— Das obrigações 

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

partes assumem obrigações reciprocas. 

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

Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 

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

as condições impostas na licitação são de responsabilidade da Contratada. 

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

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

penalização. 

19.5. Ficam designados como Gestor e Suplente da contratação 

decorrente deste Pregão Eletrônico e para o exercício das atribuições constantes do 

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

servidores: Fabiana Martins (matricula funcional n.° 1427) e Sr. Edemilson Marcos 

Ribeiro (matricula funcional n.° 146). 

20— Do Pagamento 
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20.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de trinta dias após a 

entrega dos produtos e a avaliação completa e total dos itens pelo Almoxarifado, 

mediante apresentação da nota fiscal emitida pela contratada, observado em todo o 

caso, o disposto nos artigos 78, incisos XIV e XV da Lei 8.666/93. 

20.2. A empresa deverá apresentar notas fiscais de acordo  corn  o contido 

na Ordem de Compra recebida, a fim de que se possam efetuar os pagamentos cor-

respondentes. 

21 — Das Penalidades 

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

qualquer motivo e/ou recusar os serviços dentro do prazo de validade da' proposta 

ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, poderão ser 

aplicadas as penalidades seguintes, independente de outras previstas em lei, 

facultada defesa prévia ao interessado: 

21.1.1. Advertência. 

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

ordem de compra relativa ao item em atraso, limitado até o prazo máximo de 10 

dias. Vencido o prazo de que se trata este item, o pagamento poderá ser cancelado 

ou o contrato ser rescindido, a critério da Administração. 

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

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

inadimplemento. Caso se trate do fornecimento de item esse icial, 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. 
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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. 

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

observado o procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

21.3. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente 

devidos e, ainda, nos casos em que não haja fatura em aberto, ou vincenda,  sett  

notificada a empresa, que deverá, no prazo máximo estipulado pela Feas, depositar 

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

21.4. Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista 

no item anterior, escoado o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do 

recebimento, pela detentora, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de 

medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no 

período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar 

a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer. 

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

outras. 

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

Administração recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos 
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prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover 

judicial ou extrajudicial de perdas e danos. 

cobrança 

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

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

Licitações, o caso será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo di»s medidas 

Administrativas a serem aplicadas contra quem der causa ao crime. 

22— Disposições Gerais 

22.1. Reserva-se à autoridade competente o direito de revoga no todo ou 

em parte a presente licitação visando o interesse da Administração Públi a, devendo 

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

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

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

de transcrição, as instruções contidas neste edital de embasam 

documentos nele referenciados, além da proposta apresentada pel 

vencedora. 

ependente 

nto e os 

empresa 

22.3. Quando os primeiros classificados estiverem impossi ilitados 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 merc do. 

22.4. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revis 

disposto na Lei 8666/93. 

22.5. Nos casos em que seja solicitado o reequilibrio 

financeiro da Ata de Registro de Preços, será obrigação da licitante a c 

da álea extraordinária. Será obrigatória a apresentação dos seguintes dol, 

o conforme 

econômico-

mprovação 

umentos: 

22.5.1. Planilha de composição de custos do item, utilizada n elaboração 

da proposta inicial do Pregão eletrônico; 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas P gina 38 de 62 -„ 



Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.or.gov.br  

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 embasarto o pedido de reequilibrio  (ex.:  notas 

fiscais, guias de recolhimentos, comprovantes de pagamento,  etc.).  

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

sumariamente negado por falta de instrumentalização processual. 

22.7. A detecção, pela Feas, a qualquer tempo durante a utilização dos 

produtos adquiridos através do presente Pregão Eletrônico, de vícios de qualidade, 

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

Defesa do Consumidor). 

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

e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, 

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

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

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

dos consumidores. 

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

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

regularização das pendências, serão de inteira responsabilidade da empresa 

contratada. 

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

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

os custos referentes ao procedimento serão de responsabilidade da 

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

empresa vencedora poderá substituir o produto por outro com a mesma composição 

e concentração, devendo previamente obter a aprovação do setor responsável, sem 

custos adicionais para a Feas. 

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

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

22.13. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito As obrigações fiscais, iriabalhistas, 

previdenciárias e os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o 

objeto deste Pregão. 

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

andamento do Pregão, além das sanções legais previstas, será responsabilizada 

civilmente pelos danos e prejuízos causados 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 solicitai-, direta ou 

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

público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

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

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 
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prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-

competitivos; 

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

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

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

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

provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 

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

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

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção. 

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

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

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

de 1° de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública municipal e dá 

outras providências 

22.17. A Pregoeira poderá inabilitar, ou desclassificar a proposta ou 

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

fato ou circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios 

nos termos do artigo 43, parágrafo 50  da Lei n. ° 8.666/93. 

22.18. A Pregoeira e A Equipe de Apoio é facultado solicitar das 

proponentes esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos 

apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 

22.19. Quando solicitado pela Pregoeira, os documentos poderão ser 

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

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

classificação de proposta e habilitação, encaminhados via  e-mail,  ou qualquer outra 

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

22.21. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou', todas as 

propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo 

de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas escoimadas de suas causas. 

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

precisam de autenticação em cartório,  a Pregoeira ou a Equipe de Apoio  conferirá a 

autenticidade via  Internet.  

22.23. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da Lici ação, 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 c:lo 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. 
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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 a Sra. MireIle Pereira Fonseca, mifonsecaafeaes.curitiba.pr.gov.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. 

22.31. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pregoeira, 

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, xx de xxxxxx de 2022. 

MireIle Pereira Fonseca  

Pregoeira 
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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo Administrativo n°: xxx/2022. 

1. Objeto: 

Registro de preços para futuro fornecimento de materiais hospitalares. 

2. Justificativa: 

0 material de consumo médico hospitalar listado no termo de 

referência deste processo licitatório é essencial para o uso da equipe mu tidisciplinar 

no inicio e/ou continuidade do tratamento dos pacientes do SUS em atendimento 

nas instituições sob a gestão da Fundação Estatal de Atenção à Saúde. Suas 

quantidades são estimadas através do sistema Tasy, desta forma serão 'destinados 

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

Ademais, por se tratar de itens de uso comum no mercado e Citie podem 

ser objetiva e concisamente definidos, estes itens são considerados bens comuns e, 

portanto, totalmente aplicáveis à modalidade pregão. 

Portanto, solicitamos para a aquisição destes insumos o Sistema de 

Registro de Preços pelo período de 12 meses para garantir que todos os itens 

estimados possam ser adquiridos em sua totalidade, porém conforme demanda 

periódica da Feas. 

Por fim, considerando o disposto no Art1. 13, I e II, do Decreto Municipal 

962/20161; no sentido de que não há três empresas enquadradas  comb  ME/EPP, 

sediadas local ou regionalmente, capazes de participar do pregão em todas as suas 

exigências e ofertar os itens conjuntamente, optou-se por ampliar a possibilidade de 

participação do mercado em geral. A exceção a este cenário são Os itens do 

referencial de códigos 222085, 211758, 220467 são destinados à l'participação 

exclusiva de ME/EPP. 

3. Descritivo Técnico Dos Produtos; Quantidades; Valore S Máximos 
Permitidos. 
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Item 01: 212765 / BR0390124 / Agulha para Anestesia Pendurai  (Tuohy)  18G X 3 

Agulha para anestesia pendurai (tuohy), 18g x 3 1/2.  Agulha com bisel tipo  "Tuohy",  

estéril, descartável, com cânula graduada e base translúcida que permita a correta 

visualização da infusão do medicamento. Apresentação: em embalagem individual. 

As embalagens individuais poderão vir acondicionadas em caixas com no mínimo 10 

unidades; a cotação deverá ser unitária. 

Quantidade: 150 unidades 

Valor máximo por item: R$ 38,00 

Item 02: 217775 / BR0428138 / Cânula para Traqueostomia N° 3,5 com  Bard()  

Uso infantil, em material radiotransparente, borda transparente ou opaca, flexível, 

com balão. Ponta cônica, afilada. Produto de uso  Calico,  descartável. A embalagem 

individual deverá ser em papel grau cirúrgico, tipo  blister,  e conter as seguintes infor-

mações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e 

validade, n° do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e data de 

validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas 

informações da embalagem individual, nome comercial, data de fabricação e valida-

de, n° do lote e n° do Registro no Ministério da Saúde e quantidade. 

Quantidade: 100 unidades 

Valor máximo por item: R$ 22,0950 

Item 03: 217774 / BR0428140 / Cânula para Traqueostomia N° 5,5 com Bardo 

Uso adulto, em material radiotransparente, borda transparente ou opaca, flexível, 

com balão. Ponta cônica, afilada. Produto de uso único, descartável. A embalagem 

individual deverá ser em papel grau cirúrgico, tipo  blister,  e conter as seguintes infor-

mações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e 

validade, n° do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e data de 

validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas 

informações da embalagem individual, nome comercial, data de fabricação e valida-

de, n° do lote e n° do Registro no Ministério da Saúde e quantidade. 

Quantidade: 100 unidades 

Valor máximo por item: R$ 20,5413 
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Item 04: 53322 / BR0428727 / Cânula para Traqueostomia N° 6,0 com Balão 

Uso adulto, em material radiotransparente, borda transparente ou opaca, flexível, 

com  'Daft.  Ponta cônica, afilada. Produto de uso único, descartável. A embalagem 

individual deverá ser em papel grau cirúrgico, tipo  blister,  e conter as seguintes infor-

mações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e 

validade, n° do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e data de 

validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas 

informações da embalagem individual, nome comercial, data de fabricação e valida- , 
de,  n° do lote e n° do Registro no Ministério da Saúde e quantidade. 

Quantidade: 100 unidades 

Valor máximo por item: R$ 19,5932 

Item 05: 213434/ BR0428729 / Cânula para Traqueostomia N° 6,5 com  Balk)  
Uso adulto, em material radiotransparente, borda transparente ou opaca, flexível, 

com balão. Ponta cônica, afilada. Produto de uso único, descartável. A embalagem 

individual deverá ser em papel grau cirúrgico, tipo  blister,  e conter as seguintes infor-

mações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e 

validade, n° do registro no Ministério da Saúde, método de esterilizaçãO e data de 

validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas 

informações da embalagem individual, nome comercial, data de fabricação e valida-

de, n° do lote e n° do Registro no Ministério da Saúde e quantidade. 

Quantidade: 100 unidades 

Valor máximo por item: R$ 21,07 

Item 06: 221843 / BR0438105 / Campo Cirúrgico Incisional Transparente 28- 

35cm x 30-42cm 

Campo cirúrgico adesivo incisional formado por uma película fina e transparente de 

poliuretano coberta com adesivo acrílico. Tamanho: comprimento de 28 a 35 cm / 

largura: 30 a 42 cm. Embalagem estéril. 

Quantidade: 150 unidades 

Valor máximo por item: R$ 27,99 
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Item 07: 212150 / BR0234614 /Cateter eletrodo temporário para marcapasso ex-

terno com introdutor 5FR x 110 cm 

Cateter eletrodo  bipolar  temporário para marcapasso cardíaco externo medindo 5FR 

x 110 cm em poliuretano radiopaco revestido em poliamida para controle do posicio-

namento do cateter após sua inserção por meio de raios-x e, ainda, 02 polos na ex-

tremidade  distal  e pinos confeccionados em aço inoxidável. Deve possuir graduação 

a cada 10 centímetros e permitir uma precisa mensuração do cateter que resulte no 

correto posicionamento dos polos. Deve acompanhar introdutor e fio guia. Apresen-

tação: embalagem individual, esterilizado a óxido de etileno, com dados de identifi-

cação, instruções de uso e registro no Ministério da Saúde. 

Quantidade: 20 unidades 

Valor máximo por item: R$ 557,50 

Item 08: 222085 / BR0380597 / Fralda Adulto Descartável Geriátrica XXG 

Fralda adulto descartável XXG — geriátrica medidas: cintura: até 165cm. Peso: aci-

ma de 110 kg; Estas medidas poderão sofrer variação de +/-10%; Composição: pol-

pa de celulose, polímero super absorvente, filme de polietileno, não tecido de Poli-

propileno, papel absorvente, Gel absorvente, filtros de celulose e polipropileno, polie-

tileno, adesivo termo-plástico e fios de látex natural. Deverá possuir formato anatô-

mico de senha do de modo a proporcionar melhor ajuste da fralda ao corpo, com fi-

tas adesivas nas laterais e elásticos flexíveis permitindo melhor adaptação na região 

das pernas impedindo vazamentos. Acondicionadas em pacotes com no máximo 30 

unidades, contendo dados como: marca comercial, quantitativo, composição, tama-

nho e nome do responsável técnico. A cotação deverá ser por unidade, devendo ser 

informada a quantidade de fraldas por pacote. 

Quantidade: 50.000 unidades 

Valor máximo por item: R$ 1,55 

Item 09: 211758 / BR0422626 / Suporte  Hamper  Simples em lnox com saco de 

algodão 

Porta saco com armação tubular em tubo redondo de aço inoxidável, medindo 1" X 

1,25 mm, pés com rodízios de 1,5/8". Dimensões: diâmetro 0,50m X altura 0,80m, 

deverá vir acompanhado de um saco de algodão cru ou brim bege, pré alvejado e 
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pré encolhido, com 75cm de comprimento da área útil (descontando as obras nas 

bordas do porta  hamper).  

Quantidade: 50 unidades 

Valor máximo por item: R$ 434,8580 

Item 10: 220467 / BR0467047 / Teste rápido COVID 19 Antígeno (Te te Rápido 

para SarsCov-2): 

CARACTERÍSTICA MÍNIMO EXIGIDO 

Teste antigeno SARSCOV-2 em amostras 
humanas de  swab  nasofaringeo.  

Teste imunocromatográfico rápido de 
diagnóstico para a detecção qualitativa 
antigen()  SARSCOV2 em amostras humanas 
de  swab  nasofaringeo. 

1 
do 

Estabilidade 2 a 30°C, embalagem selada 

Composição do  Kit  para testagem 
Dispositivo teste, tampão, tubos de extra* 1 
tampas (quando necessário),  swabs  estéreis 
coleta, instruções de uso. 

com 
para 

Sensibilidade e Especificidade Sensibilidade: 91%, Especificidade 99% 

Autorização pelos órgãos sanitários Autorização pela Agência Nacional  del  
Vigilância Sanitária (ANVISA). 1 

Controle de qualidade Controle interno embutido no  Kit  de análise. 

Quantidade: 4.000 unidades 

Valor máximo por item: R$ 7,1485 

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

Capão Ra  lo  — Curitiba/PR  
'EP  81.130-160 
(41) 3316-5927 
uritiba. ir.. ov.br 

ÉCNICA E Documento somente para o item 10 - BULA COM INSTRUÇÕES DA 

USO:DO'PRODUTO, em  lingua  portuguesa. 

Item 11: 213630 / BR0339560 / Tiras para Uroanálise - Mínimo 10 Par 

Tiras para Uroanálise - Mínimo 10 Parâmetros para realização de uroa 

no mínimo os seguintes parâmetros: leucócitos, urobilinogênio, bilirrub 

oculto, nitrito, PH, glicose, densidade, cetonas, proteínas. Apresentação 

no mínimo 100 tiras. Cotação: A empresa deverá cotar o produto por uni 

uma tira. 

Quantidade: 20.000 unidades 

Valor máximo por item: R$ 0,2745 

metros 

nálise, com 

na, sangue 

frasco com  

lade,  isto 6, 
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4. Condições Gerais Para Cotação 

4.1. Os produtos cotados nesta Licitação deverão obrigatoriamente estar 
sujeitos ao regime da Vigilância Sanitária, quando se configurar o caso, 
portanto deverão ter Registro ou Notificação ou ser Declarado Dispensado De 
Registro. 

4.2. Os produtos cotados deverão seguir as normas vigentes, conforme RDC 
n.° 185 de 22/10/2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde, assim como a legislação pertinente que venha a alterá-
las. 

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

4.3.1. Identificação do fabricante e/ou do importador (conforme o caso), 
lote ou código que permita a rastreabilidade do produto para efeitos de 
garantia ou para indicação do momento de seu descarte. 

4.3.2. Data de fabricação. 

4.3.3. Prazo de validade. 

4.3.4. Identificação do produto (conteúdo da embalagem). 

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

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

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

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

4.3.9. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte, 
no que se refere a lote, a data de fabricação e validade, nome do produto, 
quantitativo, entre outros, deverão corresponder ao conteúdo interno da 
mesma, ou seja, As embalagens primárias e de consumo. 

4.3.10. Texto e demais exigências legais previstas para o cartucho, 
rotulagem e embalagem devem estar em conformidade com a legislação 
vigente do Ministério da Saúde e Código de Defesa do Consumidor. 

4.3.11. Os produtos importados, que tenham numeração diferente do 
padrão brasileiro deverão apresentar identificação na embalagem 
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individual do número correspondente do equivalente 

brasileiro. 

4.3.12. As informações constantes nas embalagens deve 
português, ou em idioma estrangeiro acompanhado de tradu 
português. 

padrão 

estar em 
do para o 

4.4. A Feas poderá, caso julgue necessário, enviar o produto para análise em 
laboratório, e os custos correrão por conta da empresa Licitante. 

4.4.1. No caso do produto apresentar alterações em sua c mposição, 

aspecto,  etc.,  ou mesmo havendo denúncias, a empresa será formada e 
deverá providenciar análise do produto em laboratório oficial. o caso de 
discordância, a Feas se reserva o direito de realizar a análise endo que o 
ônus será de inteira responsabilidade do fornecedor. 

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

seguintes métodos de esterilização: óxido de etileno ou raios 
embalagens destes itens deverão seguir as normas preconizadas 

de esterilização adotado. 

aceitos os 
gama. As 

elo método 

4.6. Por ocasião da entrega, somente serão recebidos os  pr  dutos que 
apresentarem no mínimo os seguintes prazos de validade: 

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

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  in  
empresa vencedora deverá substituir o produto por outro  con-
composição e concentração, devendo previamente obter a  home  
Feas para o produto proposto para substituição, sem custo. 

erditado, a 
a mesma 

logação da 

4.8. Entrega do material licitado: não serão aceitas modif 
quantidade, na apresentação (unidade) ou nas especificações 
licitado. Casos supervenientes serão avaliados pela Feas. 

Cações na 
do objeto 
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0-e 

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 48h (quarenta e oito horas), 
sem ônus adicionais A Feas, caso em que não ocorrendo a troca, fica a 
empresa sujeita As penalidades previstas no Edital de Embasamento. 

4.12. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 07 (sete) dias 
consecutivos a partir do recebimento da Ordem de Compra, em qualquer das 
unidades sob gestão da Feas, a saber: 

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

4.12.2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na Rua 
Jussara, n.° 2.234, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná; 

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

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

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

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas Pagina 51 de 62 _revA 



 

Feas 

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

Capão Rato — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
wwW.feaes.curitiba.prgov.br  

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

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

4.13. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas na 
Ordem de Compra, no horário das 08 h As 11h3Omin e das 13 h AS 16h30min 
de segunda a sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, 
carretos, taxas ou outros presentes As Notas Fiscais correspondentes. 
Considerar-se-á em mora no dia seguinte ao vencimento deste prazo. 

4.14. Caso a Feas julgue necessário, o Pregoeiro solicitará das proponentes 
informações, amostras e/ou documentos necessários para o correto julgamento 
e para a aprovação do produto (quando estiver em  lingua  estrangeira deverá 
apresentar tradução legalizada na forma da legislação brasileira). As 

informações solicitadas deverão ser apresentadas em até 48 h (quarenta e oito 
horas), a partir da solicitação feita através de Oficio ou  e-mail  pela 
Feas/Pregoeiro. A empresa deverá encaminhar as informações  so  icitadas no 
endereço que será indicado no documento enviado. 

4.15. As proponentes deverão cumprir o solicitado neste Anexo, sob pena 
de desclassificação dos itens. 

5. Documentos Exigidos Para A Classificação Das Propostas 

5.1. — Licença Sanitária da empresa licitante (dentro de seu prazo de 
validade), ou documento equivalente na forma da lei, pa.a empresas 
sediadas em locais aonde o sistema de saúde não seja municipalizado. 
Nos locais onde não sejam mais emitidos esses documentos, as 
empresas deverão anexar cópia autenticada do deferimento publicado 
em Diário Oficial. 

5.2. — Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde 
ou cópia legível da publicação no diário oficial ou cópia da solicitação 
de revalidação dentro do prazo previsto em lei ou o certificado de , 
isenção de registro ou notificação simplificada, conforme o Caso. 
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5.2.1.1. 0 número de registro do produto deverá corresponder 
àquele concedido pelo Ministério da Saúde para o produto cotado. 
Não serão aceitos números de protocolos de registro; somente 
serão aceitos números de protocolos de revalidação de registro. 

Para os produtos isentos de Registro as proponentes deverão 

apresentar Certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério 
da Saúde ou sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial da União) 
quando for o caso, conforme Portaria Conjunta n.° 1/96 de 

08/03/96. 

5.2.1.2. Para os produtos de Notificação Simplificada as 
proponentes deverão apresentar Certificado de Notificação 
Simplificada junto ao Ministério da Saúde, conforme RDC n.° 199 
de 26 de Outubro de 2.006. 

5.2.1.3. Para os produtos isentos de Registro as proponentes 
deverão apresentar Certificado de Isenção de Registro junto ao 
Ministério da Saúde ou sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial 
da União). 

Serão ainda, objeto de consulta nos  sites  oficiais, por parte do setor técnico 
responsável da Feas, os seguintes documentos: 

5.3. — Autorização De Funcionamento da empresa licitante, 
concedida pelo Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua 

publicação no Diário Oficial da União. 

5.4. — Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional 
(dentro do seu prazo de validade) concedida pelo Ministério da Saúde, 
ou do importador caso se trate de produto importado. 

5.5. As empresas licitantes deverão cotar os produtos de acordo com o 
estabelecido na Autorização de Funcionamento, ou seja, respeitando o tipo de 
autorização (produto para saúde, saneante, cosmético, medicamento, 
medicamentos especiais), atividades e classes constantes na AFE. 

5.6. A não apresentação dos documentos solicitados acarretará na 
desclassificação dos respectivos itens. Da mesma forma, na consulta aos  sites  
oficiais, caso seja constatada alguma irregularidade haverá a respectiva 
desclassificação. 
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5.7. Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer 
processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

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/fiscalizado-es sobre a 
matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas elPoliticas de 
proteção de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados 
dos clientes, o que inclui os dados da Contratante. No manuseio dos dados a 
Contratada deverá: 

1.1. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas técnicas e 
físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de 
todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, 
para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado destruição, 
uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida; 

1.2. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua 
permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, 
copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 
contratante; 

1.3. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, 
com exceção da prévia autorização por escrito da contratante, quer direta ou 
indiretamente. Caso a contratada seja obrigada por determinação legal a fornecer 
dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar preViamente a 
contratante para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

1.4. Notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 
ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 
disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela  Conti-atada, seus 
funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro: A CONTRATADA será integralmente responsável pelo 
pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem, como pelo 
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ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta A 
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 pessoais. 

Paragrafo segundo: Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais 
necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA 
interromperá o tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na 
medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados 
Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro 

qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal 
ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro: A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, 
que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 
especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), 
sem exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando 

todas as medidas técnicas de segurança da informação, disponíveis, além de 
medidas organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 
independente, nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a 
que tenha ingerência, incluidas aquelas conduzidas por seus empregados e, em 

nenhuma hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de 
Dados Pessoais realizados pela CONTRATADA." 

Curitiba, 25 de novembro de 2022. 

Fabiana Martins 

Gestora do Contrato 

Coordenadora de Compras Feas 
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Justificativa das Escolhas dos Pregos 

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

presente processo licitatório, informamos os critérios adotados: 

Itens 1 e 7 (menor valor orçado): foi considerado o orçamento de menor 

valor de acordo com o principio da economicidade. 

[tens 2 e 4 (média dos 4 menores orçamentos): foi considerada a média 

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

outras propostas. 

Item 3 (média dos 2 menores orçamentos): foi considerada a média dos 2 

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

propostas. 

Itens 5 e 9 (média dos 5 menores orçamentos): foi considerada a média 

dos 5 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas 

outras propostas. 

[tens 6 e 11 (média dos valores orçados): foram considerados todos os 

orçamentos para definição da média. 

Item 8 (média dos 7 menores orçamentos): foi considerada a média dos 7 

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

propostas. 

Item 10 (média dos 13 menores orçamentos): foi considerada a média dos 

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

propostas. 

Desta forma salientamos que as escolhas tomadas para o estabelecimento 

dos preços presentes neste processo licitatório têm, em suma, as seguintes justificativas: 

fuga de preços inexequíveis ou exacerbados (constantemente presentes nos orçamentos) 

que geram, respectivamente, o fracasso do processo de compras pela falta de ofertas dado 

o baixo valor a ser pago pela instituição, e a majoração dos preços, o que ataca o principio 

da economicidade. E ainda se levam em consideração os pregos praticados atualmente pela 

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

Ainda reiteramos que os preços praticados no presente processo estão de 

acordo com os praticados no mercado e que as decisões visam à equilibrada l e econômica 

aquisição dos itens por parte da Feas, sem que haja desnecessária majoração dos preços e 
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que o principio da economicidade seja respeitado. 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras Feas 
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Anexo II 

Minuta da ata de registro de pregos. 
Ata de Registro de Pregos n.° 
Processo Administrativo n°: xxx/2022 — Feas. 
Pregão Eletrônico n. ° xx/2022 — Feas. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e..., na cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, no ...(local), localizado no , reuniram-se o diretod-geral  

(inserir nome completo e CPF) e diretora administrativa financeira (inserir nome 

completo e CPF), na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001- 

83 e a empresa com sede na  

CNPJ  neste ato representada por )  

CPF , tendo em vista as condições estabelecidas no edital de 

pregão eletrônico n° xx/2022, cujo objeto é "Registro de preços para futuro 

fornecimento de materiais hospitalares" e resolveram e acordaram firmar a 

presente Ata de Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei 

n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal n° 

290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos preços 

unitários: 

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

Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto registrados, são 

válidos por 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta ala no Diário 

Oficial do Município de Curitiba. 

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

penalidades se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° xx/ 

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 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas 
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aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e 

aprovada, será assinada pelas partes: 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Diretora Adm. Financeira — Feas 
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Anexo Ill 

Minuta de cadastro reserva 

Pregão Eletrônico n° xxx/2022. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento  del  materiais 

hospitalares" 

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 prego constante no cadastro de reserva será 

convocada quando houver a necessidade de contratação de remanescente, 

devendo cumprir todas as condições previstas no Edital de licitação e assinar Ata de 

Registro de Pregos, a qual terá validade pelo período restante, considerada a data 

da publicação original. 

As obrigações das partes e demais condições gerais, assim como as 113Ienalidades, 

encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° xx/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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P.A. n° 300/2022 

Interessada: Fundação Estatal de Atenção à Saúde - FEAS. 

Assunto: Registro de Pregos para futuro fornecimento de materiais hospitalares, para 
suprir as necessidades das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção 
Saúde, pelo período de 12 (doze) meses. 

Parecer AJUR n.2 535/2022 

Ementa: Análise de Edital, nos termos do  art.  38, § único da Lei n° 8.666/93. Minuta que 
atende aos requisitos do Decreto Municipal n° 290 de 12 de abril de 2016, 
Decreto 610/2019 e Decreto n° 1235/2003, de 17 de dezembro de 2003. 
Aprovação. 

I — Relatório 

Trata-se de Minuta de Edital de Pregão Eletrônico s/n, para futuro fornecimento 

de materiais hospitalares, itens essenciais para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Consta ao feito: 
- declaração de disponibilidade financeira  (fl.  01); 
- declaração do autorizador de despesas  (fl.  02); 
- justificativa para aquisição  (fl.  03); 
- termo de referência e descritivo (fls. 04/10 v.); 
- referencial de pregos (fls. 11/14); 
- justificativa da escolha de preços (fls. 15/16); 
- cotações (fls. 17/79); 
- CNPJs (fls. 80/119); 
- designação de pregoeiro publicado em DOM  (fl.  120); 
- aprovação de minuta pela autoridade solicitante  (fl.  121). 
- minuta do edital e seus anexos (fls. 123/153 v.); 

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

R$162.705,35 (cento e sessenta e dois mil setecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos). 

o relatório. 

Passo à manifestação. \\\.. 

Parecer- AJUR 535/2022 
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II — Análise 

Preliminarmente, cumpre salientar que a análise desta Assessoria Jurídica 

cinge-se aos aspectos jurídico-formais do instrumento editalicio, não tendo por função avaliar questões 

de ordem técnica, atinentes, por exemplo, à essencialidade, bem como às especificidades do item(s) que 

se pretende adquirir, salvo casos de burla ao dever de licitar, fracionamento manifesto de objeto ou 

ainda, restrição ao caráter competitivo do certame. 

Da mesma forma, a análise jurídica não compreende questões de ordem 

econômico-financeira, tais como, se haverá ou não recursos disponíveis para o pagamento das 

despesas, sendo certo que é obrigação do gestor prezar pelo efetivo adimplemento. De toda sorte, tal 

questão envolve previsibilidade orçamentária e há declaração no feito nesse sentido, consoante  fl.  1. 

subscrita pelo Assessor Financeiro da FEAS. 

Feitas tais considerações, esclareço que o Registro de Pregos é utilizado 

quando há necessidade de contratações frequentes e situações em que não é possível apurar 

previamente o quantitativo unitário demandado pela Administração Pública, como na hipótese 

vertente. 

No âmbito municipal, o sistema de registro de pregos é regulamentado pelo 

Decreto Municipal n° 290 de 12 de abril de 2016, sendo definido no seu artigo 2°, inc. I como sendo "um 

conjunto de procedimentos para registro formal de pregos relativos  el  prestação de serviços e aquisição 

de bens para contratações futuras". 

Ainda, o artigo 3° define que o sistema de Registro de Pregos poderá ser 

utilizado nas seguintes hipóteses:  

Art.  32  0 Sistema de Registro de Pregos poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;  
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de 
serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 
Ill - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais 
de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração; 
V - para aquisição de equipamentos ou contratação de serviços de informática e de tecnologia da 

informação quando o julgamento da licitação for pelo critério de julgamento do menor prego. 

In casu, pretende-se o futuro fornecimento de materiais hospitalares, que 

demanda a necessidade de frequentes contratações, não sendo possível a priori determinar 

previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, sendo viável a compra através de 

Registro de Pregos. 

Administração a c 

assegurada ao fom 

Também é válido salientar que a existência de registro de pregos não obriga a 

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

registrado em igualdade de condições, nos termos do artigo 15 do Decreto 

Municipal 290/2016. 
Parecer - AJUR 535/2022 2 
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Fulda* Edbatal 
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De acordo com o item 1.1. do Edital consta o critério de julgamento de menor 

preço por item o que atende a priori os princípios da vantajosidade e economicidade que norteiam as 

contratações públicas, ampliando a margem de participação de licitantes. 

No que tange aos documentos exigidos a titulo de habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação técnica e econômica financeira, verifica-se que estão de acordo com o 

que preconizam os artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93. 

S 

No caso em comento consta no preâmbulo do Edital justificativa de que 

considerando o disposto no  art.  13, inc. I e II, do Decreto Municipal 962/20161, no sentido de que não 

há três empresas enquadradas como ME/EPP, sediadas local ou regionalmente, capazes de participar do 

pregão em todas as suas exigências e ofertar os itens conjuntamente, optou-se por ampliar a 

possibilidade de participação do mercado em geral. A exceção a este cenário são os itens do referencial 

de códigos 222085, 211758, 220467 são destinados a participação exclusiva de ME/EPP. 

Some-se ainda a aprovação da minuta em sua versão final, pela autoridade 

promotora do certame, na forma exigida pelo artigo 50 § 10 do Decreto Municipal 610/2019.1  

Ill — Considerações Finais 

Portanto, opino favoravelmente ã aprovação da minuta, encontrando-se o 

certame em condições de ser prosseguido. 

Ressalto também, por medida de prudência e cautela, que a Diretoria 

Administrativa e Geral sempre avalie e reavalie, se for o caso, a necessidade e legitimidade da despesa 

solicitada no presente feito. 

Publique-se na forma da lei, respeitando-se o prazo entre a publicação da 

convocação e a data de apresentação das propostas e lances, cf. inc. Ill do  art.  17 do  Dec.  Municipal n2  

1.235/03. 

o parecer. S.M.J. 

Curitiba, 28 de novembro de 2022. 

PEDRO HENRIQUE NO BORGES 

Assessor Jurídico FEAS 

1  §12  E condição para a emissão de parecer por Procurador do Município a completa instrução dos procedimentos e a 
aprovação da minuta do edital pelo órgão promotor. 
Parecer - AJUR 535/2022 3 
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Processo Administrativo n° 300/2022 — Feas 

I — Ciente do Parecer Jurídico n° 535/2022 — Ajur/Feas. 

II — Possui condições de prosseguimento o presente processo;  

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

Embasamento do Pregão Eletrônico. 

Curitiba, 29 de novembro de 2022. 

-To  
Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

A Fundação Estatal De Atenção À Saúde toma 
público, para conhecimento dos interessados, 
que realizará licitação, sob a modalidade 
Pregão Eletrônico, com as seguintes 
características: 

Processo Administrativo n°: 300/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 194/2022. 

Pregão com itens Ampla concorrência e itens Exclusivo ME/EPP.  

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais hospitalares. 
Valor total estimado do pregão: R$ 162.705,35. 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 05/12/2022 As 08:00 h até o 
dia 16/12/2022 ás 08:40 h. 
Abertura da sessão pública: 16/12/2022 — ás 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 (vvww.compras.gov.br). 

O edital está à disposição dos interessados no portal de compras "compras 
governamentais" (vvww.compras.gov.br), bem como no  site  da Feas: 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br.  

Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem 
devidamente cadastradas no portal de compras governamentais 
(www.compras.gov.br) e que apresentarem propostas. 

Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967; 33165728. 

Curitiba, 05 de dezembro de 2022. 

MireIle Pereira Fonseca 
Pregoeira 





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

N° 228 - ANO XI 

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

CURITIBA N° 228 - ANO XI 

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2022 

Item 4: BISCOITO,  champagne,  com açúcar cristal, peso mínimo de 150g, embalagem não artesanal, demais especificações 

inseridas no termo de referência. 

Marca/Modelo: porto alegre 
Valor unitário: R$ 8,00 
Item 5: BOMBOM, de chocolate ao leite com recheio cremoso de castanha de caju, em embalagem plástica com peso mínimo 

de 950g. 
Marca/Modelo: lacta 
Valor unitário: R$ 45,50 
Item 23: PESSEGO, em calda, metades, lata, com peso drenado mínimo de 450g. 

Marca/Modelo: divina mesa 

Valor unitário: R$ 12,00 
Item 24: PIPOCA, doce, embalagem com peso mínimo de 50g. 

Marca/Modelo: pipoteca 
Valor unitário: R$ 1,25 

Fundação de Ação Social, 5 de dezembro de 2022. 

Paulo  Cesar  Canelo : Pregoeiro 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

RATIFICO a Dispensa de Licitação, em favor da empresa INSTITUTO CURITIBA DE INFORMÁTICA -  ICI,  CNPJ/MF n°. 

02.576.670/0001-86, para a celebração de para a Contratação de Serviços de Desenvolvimento e Evolução de Sistemas 

da FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL. Estabelecido o custo no valor total de R$ 2.016.000,00 (Dois milhões e dezesseis mil 
reais), pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, conforme consta Processo de Dispensa de Licitação TCE n°. 

24/2022 - FMAS, Protocolo Eletrônico n° 01-080071/2022 e em conformidade com o Artigo 24, Inciso XXIV, da Lei Federal 

8.666/93, Parecer Jurídico n.° 4734/2022 da Assessoria Jurídica da FAS. 

Fundação de  Aga()  Social, 5 de dezembro de 2022. 

Maria Alice Erthal : Presidente da Fundação de Ação Social 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO Â1/4  SACIDE - FEAS 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 

A Fundação Estatal De Atenção A Saúde torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes características: 

Processo Administrativo n°: 300/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 194/2022. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais 

hospitalares. 
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Pregão com itens Ampla concorrência e itens Exclusivo ME/EPP.  

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais hospitalares. 

Valor total estimado do pregão: R$ 162.705,35. 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 05/12/2022 as 08:00 h até o dia 16/12/2022 as 08:40 h. 

Abertura da sessão pública: 16/12/2022 — as 08:41 h. 
As propostas e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a data e horários determinados acima. 0 portal em 

que ocorrerá a disputa 6 o compras governamentais (www.compras.gov.br). 

0 edital está à disposição dos interessados no portal de compras "compras governamentais" (www.compras.gov.br), bem 

como no  site  da Feas: www.feaes.curitiba.pr.gov.br. 

Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem devidamente cadastradas no portal de compras 

governamentais (www.compras.gov.br) e que apresentarem propostas. 

Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967; 33165728. 

Fundação Estatal de Atenção a Saúde, 2 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO  

Ref.:  Processo Administrativo n°: 244/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 162/2022. 

Objeto : "Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de controle e monitoramento integrado de vetores e pragas 

urbanas" 

De acordo com a decisão do Pregoeiro e parecer  juridic°  n° 545/2022 — Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 162/2022, cujo 

objeto 6: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle e monitoramento integrado de vetores 

e pragas urbanas", conforme ata de julgamento em favor das empresas: 
33.614.013/0001-00 — Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda. 

Total fornecedor: R$ 14.690,70. 
Valor total do Pregão Eletrônico n°: 16212022— R$ 14.690,70. 
Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 2 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO  

Ref.:  Processo Administrativo n°: 236/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 151/2022. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de ferramentas de 

manutenção" 
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EDITAL DE EMBASAMENTO 
Processo Administrativo n° 300/2022. 
Pregão Eletrônico n° 194/2022. 

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 materiais 
hospitalares". 

PREGÃO COM ITENS AMPLA CONCORRÊNCIA E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP. 

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 05 de dezembro de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:40 h do dia 16 de dezembro de 2022 

Inicio da sessão pública de disputa 08:41 h do dia 16 de dezembro de 2022 

Informação: considerando o disposto no Art1. 13, I e II, do Decreto Municipal 962/20161; no 
sentido de que não há três empresas enquadradas como ME/EPP, sediadas local ou 
regionalmente, capazes de participar do pregão em todas as suas exigências e ofertar os 
itens conjuntamente, optou-se por ampliar a possibilidade de participação do mercado em 
geral. A exceção a este cenário são os itens do referencial de códigos 222085, 211758, 
220467 são destinados à participação exclusiva de ME/EPP. 

Curitiba, 05 de dezembro de 2022. 

MireIle Pereira Fonseca 
Pregoeira 
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1 — Introdução 

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

público que realizará processo licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, 

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

será do tipo "menor prego por item". Legislação aplicável: lei n.° 8.666/93; lei n.° 

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

1.235/2003; 2.028/2011; 104/2019; 290/2016; e 610/2019, naquilo que lhes for 

compatível, além do contrato de gestão celebrado entre o município de Curitiba e a 

Feas e Processo Administrativo n.° 300/2022 — Feas, bem como as cláusulas abaixo 

descritas. 

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

162.705,35. 

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 Da Pregoeira E Da Equipe De Apoio 

2.1. A Pregoeira e equipe de apoio designados por meio da Portaria n.° 

096/2022 — Feas, responsáveis por este Pregão Eletrônico são: 

Pregoeiro: 

MireIle Pereira Fonseca 

Equipe de Apoio 

Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro 

Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior; 
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2.2. Na ausência da Pregoeira 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 pela Pregoeira, com base nas 

condições previstas neste edital. 

2.3.1. Havendo necessidade de análise técnica para aferir relação de 

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

promotor ficará responsável por essa avaliação. 

3— Objeto da licitação 

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

fornecimento de materiais hospitalares.", 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 I — Termo de Referência. 

Anexo II— Minuta da ata de registro de pregos. 

Anexo Ill — Declaração de redução de preços para cadastro reserva. 

4— Das impugnações, esclarecimentos e comunicados 

4.1. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos 

quando solicitados a Pregoeira, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura da licitação, devendo ser: 
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4.1.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho 

deste termo; 

4.1.2. Apresentada através do sistema de compras governamentais. 

4.1.3. no  seguinte endereço eletrônico: 

mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

4.1.4. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no portal 

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

empresas interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos emitidos pela 

Pregoeira no portal de compras governamentais. 

4.1.5. A Pregoeira decidirá sobre o esclarecimento no prazo de 'até 1 (um) 

dia  OW. 

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

17 horas do dia 14/12, dois dias úteis antes da data fixada para a relizagão da 

sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

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

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

número do certame, a denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone, 

endereço eletrônico para contato, devendo ser: 

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

deste termo; 

4.3.2. Apresentada através do sistema de compras governamentais; 

4.3.3. no  seguinte endereço 'Ieletrônico: 

mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

4.4. A impugnação será julgada em até um dia  OW,  a contar cl a data de 

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

governamentais. 
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4.5. Comunicados — Qualquer comunicado emitido pela Pregoeira 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, a Pregoeira não fará 

atendimento aos fornecedores através de telefone, somente através do  "chat"  de 

mensagens. As dúvidas devem ser dirimidas antes do inicio do processo de Pregão 

Eletrônico 

5— Condições De Participação 

5.1. A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na 

observância da legislação em vigor, dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos recursos. 

5.2. Somente poderão participar da presente Licitação aqueles que: 

5.2.1. Satisfaçam integralmente as condições deste Edital; 

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

de atuação principal estejam incorporados ao objeto do presente Pregão Eletrônico 

e que execute atividade pertinente e compatível com este objeto. 

5.2.3. Os itens deste certame são destinados à participação ampla 

concorrência. A exceção a este cenário são os itens do referencial de códigos 222085, 

211758, 220467 são destinados 5 participação exclusiva de ME/EPP. 
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5.2.4. Estejam cadastradas no sistema compras governamentais. 

5.3. Não poderão participar desta licitação: 

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

porte e microempreendedor individual integrantes de um mesmo grupo 

econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou re-

presentantes legais comuns, ou que se utilizem recursos materiais, tecno-

lógicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum; 

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

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

5.3.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer es-

fera federativa ou suspensas de licitar ou impedidas de contrátar com o 

Município de Curitiba, enquanto durarem os efeitos da sanção; 

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

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau poderá ser diretor, proprietá-

rio, controlador ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que reali-

ze qualquer modalidade de contrato com o Município, sob penal de demis-

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

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

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

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

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

lhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano 

de recuperação homologado judicialmente. 

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

pantes de cargo em comissão, os de função de confiança, bem como todos os servi-

dores e empregados públicos Municipais, da Administração Direta e Indiréia, não po-

derão firmar contrato com o Município antes de decorridos 90 noventa dias após 

findos os respectivos vínculos. 
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V09) 

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

sórcio. 

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 3' da Lei 

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

estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 

5.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalagdo 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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5.6.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos Ill e 

IV do  art.  1° e no inciso Ill do  art.  5° da Constituição Federal; 

5.6.8 que os serviços são prestados por empresas que COmprovem 

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

para reabilitado da Previdência Social e que atendam As regras de acessibilidade 

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

de 1991. 

5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante As sanções previstas em lei e neste Edital. 

6— Credenciamento 

6.1. 0 Credenciamento é o nível básico do registro cadastralHnoSICAF, 

que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em 

sua forma eletrônica. 

6.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar 

previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores — SICAF e perante o Sistema Integrado de Administração de Serviços 

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

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

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

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP — Brasil. 

6.4. Os interessados em participar desta licitação, preferencialmente, 

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

Compras): http://www.e-compras.curitiba.pr.gov.br, a fim de possibilitar a emissão do 

Certificado de Registro Cadastral —  CRC,  nos termos do Decreto Municipal n° 

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, A correção ou A alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

7— Apresentação Da Proposta De Preços E Envio Dos Documentos 

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

concomitantemente com os documentos exigidos no edital, proposta com a 
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descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa 

de envio dessa documentação. 

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

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

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

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

acesso aos dados constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do  art.  43, § 10 da  LC  n° 123, de 2006. 

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

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

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema; 

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

classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrérá após a 

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

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

8.1.1. Valor unitário do item; 

8.1.2. Marca; 

8.1.3. Fabricante; 

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

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

8.1.5. .Neste campo descrição, as propostas •não podem conter, qualquer 
ideh'llfidágão do licitante proponente tais Cómcc,noMe,:,:CIVkl, telefone , . .  

e- 
mail etc  sob' pena de desclassificação  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

8.4. Os 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 Eletrônico será 

considerado como evidência de que a proponente: 

8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edi.al, que os 

comparou entre si e obteve da Pregoeira informações sobre qualquer ponto 

duvidoso antes de apresentá-la; 

8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a 

elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

8.8.4. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral responsabilidade 

pela entrega do objeto licitado; 

8.9. A empresa que utilizar qualquer forma passivel de ident ficação no 

sistema eletrônico terá sua proposta desclassificada pela Pregoeira e não poderá 

participar da fase de lances. 

9— Abertura da sessão pública e classificação das propostas 

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

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

9.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabeleci-

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

técnicas exigidas no Termo de Referência. 

9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique 6 licitante. 

9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no siste-

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 a Pregoeira 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 abrirá opor-

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

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

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

10.5.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas 

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

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

minutos, o qual será 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 forma estabele-

cida nos itens anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais li-

citantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance 

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

prazo. 

10.5.6. Poderá a Pregoeira, 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, revalecen-

do aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

citante. 

10.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa 

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

tantes para a recepção dos lances. 
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10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira 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 pela Pregoei-

ra aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

conforme definido neste Edital e seus anexos. 

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

sua 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 A comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 

para o fim de aplicar-se o disposto nos  arts.  44 e 45 da  LC  n° 123, de 2006. 

10.12.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas 

de 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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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. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

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

eguidas de 

e fechado. 

Capão Ra 

www.feaes. 

10.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados p las micro- 

estabele- 

se identifi- 

   

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. 

 

critério de 

 

eada pelo 

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

eira 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. 

a, a Prego-

nte que te- 

vedada a 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

   

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

virgula. 

ais após a 

11 — Envio da proposta de pregos 

11.1. A Pregoeira 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 A confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

dos. 

no prazo 

após a ne-

ementares, 

apresenta- 
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11.2. É facultado a Pregoeira 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-á As 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 pregos 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. 

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 a Pregoeira possa proceder A análise e julgamento, bem 

como proceder ao julgamento da habilitação das empresas classificadas. 

12— Da aceitabilidade da proposta 

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

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

gar quanto A 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 tarito, 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 prego final superior ao prego máximo fixado, desconto menor do que o mínimo 

exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os  'preps  dos 

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

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

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

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

meios previstos nos subitens acima, a Pregoeira exigirá que o licitante classificado 

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

cal a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias ateis contados da solicitação. 

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

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

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

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

sagem no sistema. 

12.3.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões  rift-limos 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 pela Pregoeira, 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, a Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-6 com a verificação das amostras e, assim, sucessi-

vamente, até a verificação de uma que atenda às 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, a Pregoeira 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

12.5. No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira 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 do impor-

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

servados os princípios da isonomia e do interesse público. 

12.7. Da .,,documentação 

proposta, a ser anexada no sistema: 

lementar ara classifi 

12.7.1 As empresas cadastradas no SICAF ou no E-Compr 

anexar NO Mínimo 04. um Atestado  be  Ca • aCidade TéC 

cido por pessoa jurídica de direito público ou privado, qu 

que a empresa licitante já forneceu objeto igual ou similar 

risticas com o objeto da presente licitação, conforme prec 

30, inciso II e §1° da Lei 8666/93. Não serão aceitos atesta 

presas que pertençam ao mesmo grupo empresarial. 

s deverão 

'Ca, fome- 

comprove 

m caracte- 

niza o  Art.  

os de em- 

12.7.2. — Licença sanitária da empresa licitante (dentro 

zo de validade), ou documento equivalente na forma da  le  

presas sediadas em locais aonde o sistema de saúde não s 

palizado. Nos locais onde não sejam mais emitidos esses d 

as empresas deverão apresentar cópia autenticada do defe 

blicado em Diário Oficial. 

e seu pra-

para em-

ja munici-

cumentos, 

imento pu- 

  

   

12.7.3. — Certificado de registro do produto no ministério da saúde 

(dentro de seu prazo de validade), ou cópia legível da publicação no 

diário oficial ou cópia da solicitação de revalidação dentro dó prazo pre-

visto em lei ou o certificado de isenção de registro ou notificação simpli-

ficada, conforme o caso. 

12.7.3.1 0 número de registro do produto deverá corresponder àquele 

concedido pelo Ministério da Saúde para o produto cotado: Não serão 

aceitos números de protocolos de registro; somente serão aceitos nú-

meros de protocolos de revalidação de registro. 

Para os produtos isentos de Registro as proponentes deverão apresen-

tar Certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério da Saúde ou 
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sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial da União) quando for o caso, 

conforme Portaria Conjunta n.° 1/96 de 08/03/96. 

12.7.3.2. Para os produtos de Notificação Simplificada as proponentes 

deverão apresentar Certificado de Notificação Simplificada junto ao Mi-

nistério da Saúde, conforme RDC n.° 199 de 26 de Outubro de 2.006. 

12.7.3.3. Para os produtos isentos de Registro as proponentes deverão 

apresentar Certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério da 

Saúde ou sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial da União). 

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

sável da Feas, os seguintes documentos: 

12.7.4. — Autorização de funcionamento da empresa licitante, con-

cedida pelo Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua publica-

ção no Diário Oficial da União. 

12.7.5. — Autorização de funcionamento do fabricante nacional 

(dentro do seu prazo de validade) concedida pelo Ministério da Saú- 

de, ou do importador caso se trate de produto importado. 

12.8. Encerrada a análise quanto A aceitação da proposta, a Pregoeira 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

13 — Julgamento Da Habilitação 

13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que 

forem classificadas. 

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 

dos licitantes detentores das propostas classificadas, a Pregoeira verificará o even-

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

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

diante a consulta aos seguintes cadastros: 
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13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inideineas e Si spensas — 

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 (wvvw.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_re-

querido.php). 

13.2.3. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de COndenagões 

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 Cíveis 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  O le  contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual! seja sócio 

majoritário. 

13.5. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputara 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 qualif 'Caçáo 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. 
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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 

pela Pregoeira 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. 

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.portaldoempreendedor.-

gov.br; 
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13.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de res-

ponsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vi-

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

de documento comprobat6rio de seus administradores; 

13.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis 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 constitutivo no 

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

da indicação dos seus administradores; 

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

gor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Co-

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 fuhcionamen-

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 5 Divida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 5 Seguridade Social, nos 
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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  VD-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

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

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

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

13.15.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

13.15.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa 

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

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

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

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

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

13.16. Qualificação Econômico-Financeira. 

13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 
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13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do últiMo exerci-

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

E ENCERRAMENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de 

Títulos e Documentos e para sociedade anônima: publicado na imprensa oficial, que 

comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, sendo vedada a, sua subs-

tituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados  or indices  

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da solicitação da ins-

crição no cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso I, da Lei n08666/1993) e altera-

96es. 0 Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao ano de 2021, de acordo 

com a legislação vigente. 

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

Decreto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 

2- iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE+ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

3 - SOLVÊNCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL 

SG=  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

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

mas Técnicas Contábeis e a Lei Federal n° 8.666/1993. 
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13.16. 2.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 

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

Liquidez Corrente  (LC),  deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração, patrimônio liquido positivo (Decreto Municipal 104/2019,  art.  10, § 

3'). 

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

proposta eletrônicd). 

Comprovação de aptidão através de no mínimo  Of  (um) atestado de'ca-

pacidade técnica,  fornecido por pessoa juridica 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 ll e §1° da 

Lei 8666/93. Não serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo 

grupo empresarial. 

13.18. No momento do julgamento da habilitação, a Pregoeira consultará 

ao sistema em que a empresa estiver cadastrada, em que constam as datas de ven-

cimento dos documentos exigidos para a habilitação (SICAF ou eventualmente e-

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

13.19. A página da consulta será impressa pela Pregoeira. A validade dos 

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

derão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões. Se ainda assim, a 

Pregoeira 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 na inabilita-

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

croempresas ou empresas de pequeno porte. 

13.20. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualifi-

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

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a em-

presa será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 
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vencedor, comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual perí-

odo, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

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

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na or- 

dem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra mic-oempresa, 
I I 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na docu- 

mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

rário para a continuidade da mesma. 

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

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 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 máxima de 03 (três) meses a 

contar da data de sua emissão. 

13.24. Os documentos aqui solicitados poderão ser apresentados em 

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

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

apresentar toda a documentação de habilitação prevista neste Edital. 

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

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

atualizadas dos documentos no SICAF.  
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." 

13.27. A Feas fará a análise 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 será des-

classificada e/ou inabilitada. 

13.28. A data para a divulgação do resultado será informada pela Prego-

eira 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. 

13.30. Constatado o atendimento As exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

14— Dos Recursos 

14.1. Declarado o vencedor, a licitante que quiser recorrer deverá 

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

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

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

da intenção de interpor recurso será de 04 (quatro) horas Citeis, ou seja, das 08:00 

As 12:00 horas do dia CM seguinte da divulgação do resultado final de julgamento. 

14.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no portal de compras 

governamentais. 

14.3. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira 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 a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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14.4. Uma vez admitida a intenção, abrir-se-6 então o prazo de 03  (tits)  
dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis é defesa dos seus interesses. 

14.5. A ausência de manifestação imediata e motivada 

importará na decadência do direito de recurso. 

a licitante 

  

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarraz6es, a Pregoeira 

terá poderá: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem 

motivação ou fora do prazo estabelecido; 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão dado o recurso interposto; 

14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso é 

julgadora, que decidirá. 

autoridade 

  

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, a Pregoeira adjudicará o objeto 'ao licitante 

vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

15— Da Adjudicação, Da Homologação E Da Convocação 
11 

15.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado 

vencedor, por ato da Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela 

autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
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15.2. Havendo manifestação da intenção de recorrer, conforme 

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

a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do 

certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

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

por escrito, para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Pregos. 

16— Da Ata De Registro De Pregos 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 

até 03 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata 

de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 

decair do direito 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 Pregos, a Administração poderá 

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

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo 

de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.3. Integrará a Ata de Registro de Pregos, como parte indissociável, a 

proposta apresentada pela adjudicatária. 

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

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

licitante vencedora, durante o seu transcurso, se apresentada motivação para tanto 

e desde que devidamente aceita pela Feas. 

16.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto 

necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, 

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

quantidades, preços registrados e demais condições. 
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16.6. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o cadastro de reserva 

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

iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certame. 

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

a assinatura da Ata de Registro de Pregos, é facultado à Administração dentro do 

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

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

estabelecidas, inclusive quanto ao preço, nos termos do Decreto Municipal n° 

290/2016. 

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  re  a lizados 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. 
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16.13. Serão publicados no Diário Oficial do Município, trimestralmente, 

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

este Pregão Eletrônico. 

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

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

17— Do cadastro de reserva de fornecedores 

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

reduzir seus pregos ao valor da proposta da licitante mais bem classificada e, 

nessas condições, após a homologação do certame, em até duas horas, poderão 

dar o aceite para participar do cadastro de reserva. 

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

prejudicará o resultado do certame em relação à licitante mais bem classificada. 

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

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

da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva, mediante 

publicação de relatório 

17.4. Esta ordem de classificação das licitantes registradas deverá ser 

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

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

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

290/2016. 

18— Da Ordem De Compra 

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

aguardar a liberação das Ordens de Compra, para providenciar a entrega dos 

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

recebimento da Ordem de Compra. 

18.3. A empresa vencedora deverá observar quando do recebimento da 

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

desacordo com o registrado, deverá entrar em contato com a Feas a  fin  de sanar 

possíveis erros. 

18.4. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 30 

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

unidades abaixo dispostas: 

(trinta) dias 

alquer das 

  

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 Sitio Cercado, Curitiba, Paraná; 

18.4.3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara — UPA 

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

835, Tatuquara, Curitiba, Paraná; 

18.4.4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha — UPA 

Fazendinha: localizado na Rua Carlos Klemtz, 1883 — Fazendinha, 

Curitiba, Paraná; 

18.4.5. Unidade de Pronto Atendimento CIC - UPA CIC: localizado 

na Rua Senador Accioly Filho, 3370 - Cidade Industrial Oe Curitiba, 

Curitiba - PR 

18.4.6. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão - UPA 

Boqueirão: localizado na Rua Professora Maria de Assumpção, 

2590 - Boqueirão, Curitiba - PR 

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

667 / CIC (Condomínio Empresarial Valentini — Barracão 07A); 
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18.5. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas 

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

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

taxas ou outros presentes às Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-6 em 

mora no dia seguinte ao vencimento deste prazo. 

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

contato com a Sra. Fabiana Martins, na Feas, localizada na Rua Capitão Argemiro 

Monteiro Wanderley, 161 — 30  andar, Capão Raso - CEP: 81.130-160 Curitiba — PR, 

Telefones: (41) 3316-5942/3316-5905. 

19— Das obrigações 

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

partes assumem obrigações reciprocas. 

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

Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 

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

as condições impostas na licitação são de responsabilidade da Contratada. 

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

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

penalização. 

19.5. Ficam designados como Gestor e Suplente da contratação 

decorrente deste Pregão Eletrônico e para o exercício das atribuições constantes do 

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

servidores: Fabiana Martins (matricula funcional n.° 1427) e Sr. Edemilson Marcos 

Ribeiro (matricula funcional n.° 146). 

20— Do Pagamento 
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Capão  Ras 

s após a 

oxarifado, 

em todo o 

o contido 

entos cor- 

20.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de trinta  di  

entrega dos produtos e a avaliação completa e total dos itens pelo Al 

mediante apresentação da nota fiscal emitida pela contratada, observado 

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  co  

na Ordem de Compra recebida, a fim de que se possam efetuar os paga 

respondentes. 

21 — Das Penalidades 

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

qualquer motivo e/ou recusar os serviços dentro do prazo de validade d proposta 

ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, p derão ser 

aplicadas as penalidades seguintes, independente de outras previst s 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 

ordem de compra relativa ao item em atraso, limitado até o prazo má 

dias. Vencido o prazo de que se trata este item, o pagamento poderá se 

ou o contrato ser rescindido, a critério da Administração. 

21.1.3. Multa punitiva de 10% (dez por cento) sobre o valor t 

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

inadimplemento. Caso se trate do fornecimento de item esse 

descontinuidade na entrega possa acarretar danos e prejuízos a 

assistenciais das unidades administradas pela Feas, a multa punitiva 

fixada em até 15% (quinze por cento), conforme relatório de impacto. 

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

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

observado o procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

21.3. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente 

devidos e, ainda, nos casos em que não haja fatura em aberto, ou vincenda, será 

notificada a empresa, que deverá, no prazo máximo estipulado pela Feas, depositar 

o valor correspondente A penalização, em conta a ser informada pela Contratante. 

21.4. Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista 

no item anterior, escoado o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do 

recebimento, pela detentora, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de 

medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no 

período compreendido entre o dia imediatamente posterior A data final para liquidar 

a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer. 

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

outras. 

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

Administração recorrerá As garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos 
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prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança 

judicial ou extrajudicial de perdas e danos. 

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

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

Licitações, o caso  sera  oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das medidas 

Administrativas a serem aplicadas contra quem der causa ao crime. 

22— Disposições Gerais 

22.1. Reserva-se à autoridade competente o direito de revogar no todo ou 

em parte a presente licitação visando o interesse da Administração Pública, devendo 

anulá-la por ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa; conforme 

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

22.2. Fardo parte integrante da ata de registro de pregos, independente 

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

documentos nele referenciados, além da proposta apresentada pel empresa 

vencedora. 

22.3. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de 

cumprir com o fornecimento (devidamente justificado e aceito pela Admin stração) as 

licitantes remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os objetos licitados, 

desde que o prego registrado encontre-se dentro dos praticados no mercado. 

22.4. A qualquer tempo, o prego registrado poderá ser revistó conforme 

disposto na Lei 8666/93. 

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

financeiro da Ata de Registro de Pregos,  sera  obrigação da licitante a comprovação 

da álea extraordinária.  Sera  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; 
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22.5.2. Planilha de composição de custos do item utilizada na elaboração 

da proposta para reequilibrio do item; 

22.5.3. Todos os documentos que comprovem os fatos alegados na 

composição de custos, seja os utilizados no momento da elaboração da proposta 

inicial do pregão, quanto os que embasarão o pedido de reequilibrio  (ex.:  notas 

fiscais, guias de recolhimentos, comprovantes de pagamento,  etc.).  

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

sumariamente negado por falta de instrumentalização processual. 

22.7. A detecção, pela Feas, a qualquer tempo durante a utilização dos 

produtos adquiridos através do presente Pregão Eletrônico, de vícios de qualidade, 

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

Defesa do Consumidor). 

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

e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, 

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

qualidade, quantidade, composição, prego, garantia, prazos de validade e origem, 

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

dos consumidores. 

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

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

regularização das pendências, serão de inteira responsabilidade da empresa 

contratada. 

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

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

os custos referentes ao procedimento serão de responsabilidade da 

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

empresa vencedora poderá substituir o produto por outro com a mesma composição 

e concentração, devendo previamente obter a aprovação do setor responsável, sem 

custos adicionais para a Feas. 

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

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

22.13. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito As obrigações fiscais, trabalhistas, 

previdenciárias e os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o 

objeto deste Pregão. 

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 
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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, és pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

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

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

provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 

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

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

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção. 

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

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

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

de 1° de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública municipal e dá 

outras providências 

22.17. A Pregoeira poderá inabilitar, ou desclassificar a proposta ou 

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

fato ou circunstancia superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios 

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

22.18. A Pregoeira e à Equipe de Apoio é facultado solicitar das 

proponentes esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos 

apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 

22.19. Quando solicitado pela Pregoeira, os documentos poderão ser 

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

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

classificação de proposta e habilitação, encaminhados via  e-mail,  ou  qua  quer outra 

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

22.21. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as 

propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo 

de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas escoimadas de suas causas. 

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

precisam de autenticação em cartório,  a Pregoeira ou a Equipe de Apoio  conferirá a 

autenticidade via  Internet.  

22.23. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

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

como dos lances ofertados, aos quais fica irrestritamente vinculada. 

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

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

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

quaisquer das fases da licitação ou da execução do contrato. 

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

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

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

a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

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. 
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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 a Sra. MireIle Pereira Fonseca, mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br, 

através de pedido de esclarecimento. 

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

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

ser omitidos na apresentação da proposta pelo licitante. 

22.31. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pregoeira, 

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, 05 de dezembro de 2022. 

MireIle Pereira Fonseca 

Pregoeira 
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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo Administrativo n°: 300/2022. 

1. Objeto: 

Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais hospitalares. 

2. Justificativa: 

0 material de consumo médico hospitalar listado no termo de 

referência deste processo licitatório é essencial para o uso da equipe mul idisciplinar 

no inicio e/ou continuidade do tratamento dos pacientes do SUS em atendimento 

nas instituições sob a gestão da Fundação Estatal de Atenção à Saúde. Suas 

quantidades são estimadas através do sistema Tasy, desta forma serão destinados 

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

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

ser objetiva e concisamente definidos, estes itens são considerados bens comuns e, 

portanto, totalmente aplicáveis à modalidade pregão. 

Portanto, solicitamos para a aquisição destes insumos o Sistema de 

Registro de Pregos pelo período de 12 meses para garantir que todos os itens 

estimados possam ser adquiridos em sua totalidade, porém conforme demanda 

periódica da Feas. 

Por fim, considerando o disposto no Art1. 13, I e II, do Decreto Municipal 

962/20161; no sentido de que não há três empresas enquadradas como ME/EPP, 

sediadas local ou regionalmente, capazes de participar do pregão em todas as suas 

exigências e ofertar os itens conjuntamente, optou-se por ampliar a possibilidade de 

participação do mercado em geral. A exceção a este cenário são os itens do 

referencial de códigos 222085, 211758, 220467 são destinados à participação 

exclusiva de ME/EPP. 

3. Descritivo Técnico Dos Produtos; Quantidades; Valores Máximos 
Permitidos. 
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Item 01: 212765 / BR0390124 / Agulha para Anestesia Pendurai  (Tuohy)  18G X 3 
1/2  

Agulha para anestesia pendurai (tuohy), 18g x 3 1/2.  Agulha com bisel tipo  "Tuohy",  

estéril, descartável, com cânula graduada e base translúcida que permita a correta 

visualização da infusão do medicamento. Apresentação: em embalagem individual. 

As embalagens individuais poderão vir acondicionadas em caixas com no mínimo 10 

unidades; a cotação devera ser unitária. 

Quantidade: 150 unidades 

Valor máximo por item: R$ 38,00 

Item 02: 217775 / BR0428138 / Cânula para Traqueostomia N° 3,5 com  Balk)  

Uso infantil, em material radiotransparente, borda transparente ou opaca, flexível, 

com balão. Ponta cônica, afilada. Produto de uso único, descartável. A embalagem 

individual devera ser em papel grau cirúrgico, tipo  blister,  e conter as seguintes infor-

mações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e 

validade, n° do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e data de 

validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas 

informações da embalagem individual, nome comercial, data de fabricação e valida-

de, n° do lote e n° do Registro no Ministério da Saúde e quantidade. 

Quantidade: 100 unidades 

Valor máximo por item: R$ 22,0950 

Item 03: 217774 / BR0428140 / Cânula para Traqueostomia N° 5,5 com  Balk)  

Uso adulto, em material radiotransparente, borda transparente ou opaca, flexível, 

com balão. Ponta cônica, afilada. Produto de uso único, descartável. A embalagem 

individual deverá ser em papel grau cirúrgico, tipo  blister,  e conter as seguintes infor-

mações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e 

validade, n° do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e data de 

validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas 

informações da embalagem individual, nome comercial, data de fabricação e valida-

de, n° do lote e n° do Registro no Ministério da Saúde e quantidade. 

Quantidade: 100 unidades 

Valor máximo por item: R$ 20,5413 
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Item 04: 53322 / BR0428727 / Cânula para Traqueostomia N° 6,0 com 

Uso adulto, em material radiotransparente, borda transparente ou opa 

com baldo. Ponta cônica, afilada. Produto de uso único, descartável. A 

individual deverá ser em papel grau cirúrgico, tipo  blister,  e conter as seg
r 
 

mações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de f 

validade, n° do registro no Ministério da Saúde, método de esterilizaçã 

validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter 

informações da embalagem individual, nome comercial, data de fabricaç 

de, n° do lote e n° do Registro no Ministério da Saúde e quantidade. 

Quantidade: 100 unidades 

Valor máximo por item: R$ 19,5932 

Item 05: 213434 / BR0428729 / Cânula para Traqueostomia N° 6,5  co  

Uso adulto, em material radiotransparente, borda transparente ou opa 

com  balk).  Ponta cônica, afilada. Produto de uso único, descartável. A 

individual deverá ser em papel grau cirúrgico, tipo  blister,  e conter as seg 

mações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de f 

validade, n° do registro no Ministério da Saúde, método de esterilizaça 

validade da esterilização. Na embalagem externa (caixa) deverá conter 

informações da embalagem individual, nome comercial, data de fabricaç 

de, n° do lote e n° do Registro no Ministério da Saúde e quantidade. 

Quantidade: 100 unidades 

Valor máximo por item: R$ 21,07 
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a 35 cm / 

Item 06: 221843 / BR0438105 / Campo Cirúrgico 

35cm x 30-42cm 

Campo cirúrgico adesivo incisional formado por uma 

poliuretano coberta com adesivo acrilico. Tamanho: 

largura: 30 a 42 cm. Embalagem estéril. 

Quantidade: 150 unidades 

Valor máximo por item: R$ 27,99 

Pregão Eletrônico n° 194/2022 — Feas 

Incisional  Trans  

película fina e tran 

comprimento de 2 

Pá» Ina 46 de 62 



Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.prgov.br  

Item 07: 212150 / BR0234614 /Cateter eletrodo temporário para marcapasso ex-

terno com introdutor 5FR x 110 cm 

Cateter eletrodo  bipolar  temporário para marcapasso cardíaco externo medindo 5FR 

x 110 cm em poliuretano radiopaco revestido em poliamida para controle do posicio-

namento do cateter após sua inserção por meio de raios-x e, ainda, 02 polos na ex-

tremidade  distal  e pinos confeccionados em  ago  inoxidável. Deve possuir graduação 

a cada 10 centímetros e permitir uma precisa mensuração do cateter que resulte no 

correto posicionamento dos polos. Deve acompanhar introdutor e fio guia. Apresen-

tação: embalagem individual, esterilizado a óxido de etileno, com dados de identifi-

cação, instruções de uso e registro no Ministério da Saúde. 

Quantidade: 20 unidades 

Valor máximo por item: R$ 557,50 

Item 08: 222085 / BR0380597 / Fralda Adulto Descartável Geriátrica XXG 

Fralda adulto descartável XXG — geriátrica medidas: cintura: até 165cm. Peso: aci-

ma de 110 kg; Estas medidas poderão sofrer variação de +/-10%; Composição: pol-

pa de celulose, polímero super absorvente, filme de polietileno, não tecido de Poli-

propileno, papel absorvente, Gel absorvente, filtros de celulose e polipropileno, polie-

tileno, adesivo termo-plástico e fios de látex natural. Deverá possuir formato anatô-

mico de senha do de modo a proporcionar melhor ajuste da fralda ao corpo, com fi-

tas adesivas nas laterais e elásticos flexíveis permitindo melhor adaptação na região 

das pernas impedindo vazamentos. Acondicionadas em pacotes com no máximo 30 

unidades, contendo dados como: marca comercial, quantitativo, composição, tama-

nho e nome do responsável técnico. A cotação deverá ser por unidade, devendo ser 

informada a quantidade de fraldas por pacote. 

Quantidade: 50.000 unidades 

Valor máximo por item: R$ 1,55 

Item 09: 211758 / BR0422626 / Suporte  Hamper  Simples em lnox com saco de 

algodão 

Porta saco com armação tubular em tubo redondo de  ago  inoxidável, medindo 1" X 

1,25 mm, pés com rodízios de 1,5/8". Dimensões: diâmetro 0,50m X altura 0,80m, 

deverá vir acompanhado de um saco de algodão cru ou brim bege, pré alvejado e 
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pré encolhido, com 75cm de comprimento da área  CAD  (descontando as obras nas 

bordas do porta  hamper).  

Quantidade: 50 unidades 

Valor máximo por item: R$ 434,8580 

Item 10: 220467 / BR0467047 / Teste rápido COVID 19 Antígeno (Te te Rápido 

para SarsCov-2): 

CARACTERÍSTICA MÍNIMO EXIGIDO 

Teste antígeno SARSCOV-2 em amostras 
humanas de  swab  nasofaringeo. 

Teste imunocromatográfico rápido de . 
diagnóstico para a detecção qualitativa 
antígeno SARSCOV2 em amostras humanas 
de  swab  nasofaringeo. 

00 

Estabilidade 2 a 30°C, embalagem selada 

Composição do  Kit  para testagem 
Dispositivo teste, tampão, tubos de extração 
tampas (quando necessário),  swabs  estéreis 
coleta, instruções de uso. 

com 
Para 

Sensibilidade e Especificidade Sensibilidade: 91%, Especificidade 99% 

Autorização pelos órgãos sanitários Autorização pela Agência Nacional de , 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Controle de qualidade Controle interno embutido no  Kit  de análise. 
Quantidade: 4.000 unidades 

Valor máximo por item: R$ 7,1485 

bocumentd,  somente .:::para o item 10 BUí,A,COM NOR:WOES-DA TÉCNICA E 

USO bcy PRODUTO, enillingUa jiditUguesa. 

Item 11: 213630 / BR0339560 / Tiras para Uroanálise - Mínimo 10 Parâmetros 

Tiras para Uroanálise - Mínimo 10 Parâmetros para realização de uroa, álise, com 

no mil-limo os seguintes parâmetros: leucócitos, urobilinogênio, bilirrubina, sangue 

oculto, nitrito, PH, glicose, densidade, cetonas, proteínas. Apresentação: frasco com 
, 

no mínimo 100 tiras. Cotação: A empresa deverá cotar o produto por unidade, isto 6, 

uma tira. 

Quantidade: 20.000 unidades 

Valor máximo por item: R$ 0,2745 
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4. Condições Gerais Para Cotação 

4.1. Os produtos cotados nesta Licitação deverão obrigatoriamente estar 

sujeitos ao regime da Vigilância Sanitária, quando se configurar o caso, 
portanto deverão ter Registro ou Notificação ou ser Declarado Dispensado De 
Registro. 

4.2. Os produtos cotados deverão seguir as normas vigentes, conforme RDC 
n.° 185 de 22/10/2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde, assim como a legislação pertinente que venha a alterá-
las. 

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

4.3.1. Identificação do fabricante e/ou do importador (conforme o caso), 
lote ou código que permita a rastreabilidade do produto para efeitos de 
garantia ou para indicação do momento de seu descarte. 

4.3.2. Data de fabricação. 

4.3.3. Prazo de validade. 

4.3.4. Identificação do produto (conteúdo da embalagem). 

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

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

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

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

4.3.9. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte, 
no que se refere a lote, a data de fabricação e validade, nome do produto, 
quantitativo, entre outros, deverão corresponder ao conteúdo interno da 
mesma, ou seja, As embalagens primárias e de consumo. 

4.3.10. Texto e demais exigências legais previstas para o cartucho, 
rotulagem e embalagem devem estar em conformidade com a legislação 
vigente do Ministério da Saúde e Código de Defesa do Consumidor. 

4.3.11. Os produtos importados, que tenham numeração diferente do 
padrão brasileiro deverão apresentar identificação na embalagem 
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individual do número correspondente do equivalente padrão 
brasileiro. 

4.3.12. As informações constantes nas embalagens deve estar em 
português, ou em idioma estrangeiro acompanhado de traduiao para o 
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 c 
aspecto,  etc.,  ou mesmo havendo denúncias, a empresa será i 
deverá providenciar análise do produto em laboratório oficial. 
discordância, a Feas se reserva o direito de realizar a análise s 
ônus será de inteira responsabilidade do fornecedor. 

análise em 

mposição, 
formada e 
o caso de 
ndo que o 

4.5. Para os itens que deverão ser entregues esterilizados, serão aceitos os 
seguintes métodos de esterilização: óxido de etileno ou raios gama. As 
embalagens destes itens deverão seguir as normas preconizadas p  lo  método 
de esterilização adotado. 

4.6. Por ocasião da entrega, somente serão recebidos os p 
apresentarem no mínimo os seguintes prazos de validade: 

dutos que 

Validade total do produto Mínimo remanescente requerido 
aceitação quando da entrega 

para 

3 a 5 anos 24 meses , 
1 ano 8 meses 

2 anos 18 meses 

4.7. Caso o laboratório fabricante ou o produto venha a ser  in  
empresa vencedora deverá substituir o produto por outro com 
composição e concentração, devendo previamente obter a homo 
Feas para o produto proposto para substituição, sem custo. 

4.8. Entrega do material licitado: não serão aceitas modifi 
quantidade, na apresentação (unidade) ou nas especificações' 
licitado. Casos supervenientes serão avaliados pela Feas. 
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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 48h (quarenta e oito horas), 
sem ônus adicionais à Feas, caso em que não ocorrendo a troca, fica a 
empresa sujeita As penalidades previstas no Edital de Embasamento. 

4.12. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 07 (sete) dias 
consecutivos a partir do recebimento da Ordem de Compra, em qualquer das 
unidades sob gestão da Feas, a saber: 

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

4.12.2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na Rua 
Jussara, n.° 2.234, Bairro Sítio Cercado, Curitiba, Paraná; 

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

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

4.12.5. Unidade de Pronto Atendimento CIC - UPA CIC: localizado na 
Rua Senador Accioly Filho, 3370 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba - 
PR 
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4.12.6. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão - UPA Boqueirão: 
localizado na Rua Professora Maria de Assumpção, 2590 - Boqueirão, 
Curitiba - PR 

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

4.13. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas na 
Ordem de Compra, no horário das 08 h as 11h30min e das 13 h as 16h30min 
de segunda a sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, 
carretos, taxas ou outros presentes às Notas Fiscais correspondentes. 
Considerar-se-á em mora no dia seguinte ao vencimento deste prazó. 

4.14. Caso a Feas julgue necessário, o Pregoeiro solicitará das proponentes 
informações, amostras e/ou documentos necessários para o correto julgamento 
e para a aprovação do produto (quando estiver em  lingua  estrangeira deverá 
apresentar tradução legalizada na forma da legislação brasileira). As 
informações solicitadas deverão ser apresentadas em até 48 h (quarenta e oito 
horas), a partir da solicitação feita através de Oficio ou  e-mail  pela 
Feas/Pregoeiro. A empresa deverá encaminhar as informações solicitadas no 
endereço que  sera  indicado no documento enviado. 

4.15. As proponentes deverão cumprir o solicitado neste Anexo, sob pena 
de desclassificação dos itens. 

5. Documentos Exigidos Para A Classificação Das Propostas 

5.1. — Licença Sanitária da empresa licitante (dentro de S.4.0 prazo de 
validade), ou documento equivalente na forma da lei, para empresas 
sediadas em locais aonde o sistema de saúde não seja municipalizado. 
Nos locais onde não sejam mais emitidos esses documentos, as 
empresas deverão anexar cópia autenticada do deferimento publicado 
em Diário Oficial. 

5.2. — Certificado De Registro Do Produto No MinistériO Da Saúde 
ou cópia legível da publicação no diário oficial ou cópia da solicitação 
de revalidação dentro do prazo previsto em lei ou o certificado de 
isenção de registro ou notificação simplificada, conforme o caso. 
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5.2.1.1. 0 número de registro do produto deverá corresponder 
àquele concedido pelo Ministério da Saúde para o produto cotado. 
Não serão aceitos números de protocolos de registro; somente 
serão aceitos números de protocolos de revalidação de registro. 

Para os produtos isentos de Registro as proponentes deverão 
apresentar Certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério 
da Saúde ou sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial da União) 
quando for o caso, conforme Portaria Conjunta n.° 1/96 de 

08/03/96. 

5.2.1.2. Para os produtos de Notificação Simplificada as 
proponentes deverão apresentar Certificado de Notificação 
Simplificada junto ao Ministério da Saúde, conforme RDC n.° 199 
de 26 de Outubro de 2.006. 

5.2.1.3. Para os produtos isentos de Registro as proponentes 
deverão apresentar Certificado de Isenção de Registro junto ao 

Ministério da Saúde ou sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial 
da União). 

Serão ainda, objeto de consulta nos  sites  oficiais, por parte do setor técnico 
responsável da Feas, os seguintes documentos: 

5.3. — Autorização De Funcionamento da empresa licitante, 
concedida pelo Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua 
publicação no Diário Oficial da União. 

5.4. — Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional 
(dentro do seu prazo de validade) concedida pelo Ministério da Saúde, 
ou do importador caso se trate de produto importado. 

5.5. As empresas licitantes deverão cotar os produtos de acordo com o 
estabelecido na Autorização de Funcionamento, ou seja, respeitando o tipo de 
autorização (produto para saúde, saneante, cosmético, medicamento, 
medicamentos especiais), atividades e classes constantes na AFE. 

5.6. A não apresentação dos documentos solicitados acarretará na 
desclassificação dos respectivos itens. Da mesma forma, na consulta aos  sites  
oficiais, caso seja constatada alguma irregularidade haverá a respectiva 
desclassificação. 
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5.7. Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer 
processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

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 abrang da por sua 
permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, 
copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 
contratante; 

1.3. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, 
com exceção da prévia autorização por escrito da contratante, quer direta ou 
indiretamente. Caso a contratada seja obrigada por determinação legal a fornecer 
dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar  prey  amente a 
contratante para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

1.4. Notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a 'respeito da 
ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 
disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela Contratada, seus 
funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou  suspeita. 

Paragrafo primeiro: A CONTRATADA será integralmente responsável pelo 
pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem Como pelo 
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ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta 
CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela 
CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo quanto à proteção 
e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo: Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais 

necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA 
interromperá o tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na 
medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados 
Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro 
qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal 
ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro: A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, 
que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 
especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), 
sem exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando 
todas as medidas técnicas de segurança da informação, disponíveis, além de 
medidas organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 
independente, nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a 
que tenha ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em 
nenhuma hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de 
Dados Pessoais realizados pela CONTRATADA." 

Curitiba, 25 de novembro de 2022. 

Fabiana Martins 

Gestora do Contrato 

Coordenadora de Compras Feas 
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Justificativa das Escolhas dos Pregos 

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

presente processo licitatório, informamos os critérios adotados: 

Itens 1 e 7 (menor valor orçado): foi considerado o orgamen o de menor 

valor de acordo com o principio da economicidade. 

!tens 2 e 4 (média dos 4 menores orçamentos): foi consideráda a média 

dos 4 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito sigrificativa nas 

outras propostas. 

Item 3 (média dos 2 menores orçamentos): foi considerada a média dos 2 

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

propostas. 

[tens 5 e 9 (média dos 5 menores orçamentos): foi considerada a média 

dos 5 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito  sign  ficativa nas 

outras propostas. 

Itens 6 e 11 (média dos valores orçados): foram considerados todos os 

orçamentos para definição da média. 

Item 8 (média dos 7 menores orçamentos): foi considerada a media dos 7 

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

propostas. 

Item 10 (média dos 13 menores orçamentos): foi considerada a média dos 

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

propostas. 

Desta forma salientamos que as escolhas tomadas para o estabelecimento 

dos pregos presentes neste processo licitatório têm, em suma, as seguintesjustificativas: 

fuga de pregos inexequíveis ou exacerbados (constantemente presentes nos orçamentos) 

que geram, respectivamente, o fracasso do processo de compras pela falta  del  ofertas dado 

o baixo valor a ser pago pela instituição, e a majoração dos pregos, o que ataca o principio 

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

Feas para aquisição destes itens, frutos de registros de pregos anteriores. 

Ainda reiteramos que os pregos praticados no presente processo estão de 

acordo com os praticados no mercado e que as decisões visam à equilibrada  le  econômica 
, 1  

aquisição dos itens por parte da Feas, sem que haja desnecessária majoração dos pregos e 
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que o principio da economicidade seja respeitado. 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras Feas 
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Anexo II 

Minuta da ata de registro de pregos. 
Ata de Registro de Pregos n.° 
Processo Administrativo n°: 300/2022 — Feas. 
Pregão Eletrônico n. ° 194/2022 — 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 (inserir nome 

completo e CPF), na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001- 

83 e a empresa com sede na  

CNPJ  neste ato representada por)  

CPF , tendo em vista as condições estabelecidas no edital de 

pregão eletrônico n° 194/2022, cujo objeto é "Registro de pregos para futuro 

fornecimento de materiais hospitalares" e resolveram e acordar* firmar a 

presente Ata de Registro de Pregos, obedecidas as condições estabeleCidas na Lei 
,L 

n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal n° 

290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectiVos pregos 

unitários: 

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

aFica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto registr dos, são 

válidos por 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta ata no Diário 

Oficial do Município de Curitiba. 

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

penalidades se encontram no Edital de Embasamento do Pregão E etrônico n° 

194/2022. 

Conforme Decreto n° 290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga 

a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a 
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aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e 

aprovada, será assinada pelas partes: 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Diretora Adm. Financeira — Feas 
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Anexo Ill 

Minuta de cadastro reserva 

Pregão Eletrônico n° 194/2022. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de 

hospitalares" 

Interessado: Feas. 

Empresa:  

materiais 

Em consonância com o  art.  90  do Decreto Municipal n° 290/2016, a empresa referida 

em epígrafe concorda em registrar para cadastro de reserva, os itens abaixo, 

cotados no referido Pregão Eletrônico com o mesmo valor da empresa considerada 

vencedora. 

Itens do cadastro de reserva: 

Item n° xx: (código e descrição). 

Marca: 

Valor unitário: R$ 

Fica declarado que a licitante com prego constante no cadastro de reserva será 

convocada quando houver a necessidade de contratação de remanescente, 

devendo cumprir todas as condições previstas no Edital de licitação e assinar Ata de 

Registro de Pregos, a qual terá validade pelo período restante, considerada a data 

da publicação original. 

As obrigações das partes e demais condições gerais, assim como as penalidades, 

encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° ' 94/2022 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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Aceito para: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R$ 18,1818 e a quantidade de 
_ 100 Unidade. 

• 
Item: 3 
Descrição: Cânula de traqueostomia 
Descrição Complementar: Cânula De Traqueostomia Embalagem: Embalagem Individual , Esterelidade: Estéril, 
Descartável , Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada , Material*: Polímero , Acessórios 02: 
Conector Universal , Diâmetro: Cerca De 5,5 MM, Tipo: Radiopaco 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 100 
Valor Máximo Aceitável: R$ 20,5413 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

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

22/12/2022 13:33 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

Pregão/Concorrência Eletrônica 

928285.1942022 .25980 .4398 .10613026  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
No 00194/2022 (SRP) 

As 08:41 horas do dia 16 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste órgão e respectivos membros da 
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 64/2022 de 10/08/2022, 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 300.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão No 00194/2022. Modo de disputa: 
Aberto/Fechado. Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais hospitalares.. 0 Pregoeiro abriu a 
Sessão Pública em atendimento as disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida 
a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

Item: 1 
Descrição: Agulha anestésica 
Descrigão Complementar: Agulha Anestésica Material:  Ago  Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Peridural , 

ii)
Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 18 G X 3 1/2" , Componente  Ii:  C/ Aletas , Conector Universal: Conector 
Luer  Lock,  Cônico E Transparente , Tipo Ponta: Ponta Curva  Tuohy  , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 38,0000 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R$ 4,4156 e a quantidade de 
150 Unidade. 

Item: 2 
Descrição: Cânula de traqueostomia 
Descrição Complementar: Cânula De Traqueostomia Embalagem: Embalagem Individual , Esterelidade: Estéril, 
Descartável , Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada , Material*: Polímero , Acessórios 02: 
Conector Universal , Diâmetro: Cerca De 3,5 MM, Tipo: Radiopaco 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 100 
Valor Máximo Aceitável: R$ 22,0950 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

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

Aceito para: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA., pelo melhor lance de R$ 20,5000 e a quantidade de 100 
Unidade. 

Item: 4 
Descrição: Cânula de traqueostomia 
Descrição Complementar: Cânula De Traqueostomia Embalagem: Embalagem Individual , Esterelidade: Estéril, 
Descartável , Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada , Material*: Polímero , Acessórios 02: 
Conector Universal , Diâmetro: Cerca De 6,0 MM, Tipo: Radiopaco 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 100 
Valor Máximo Aceitável: R$ 19,5932 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R$ 18,1818 e a quantidade de 
100 Unidade. 

https://www.comprasnetgov.br/seguro/indexgov.asp 1/20 
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Item: 5 
Descrição: Cânula de traqueostomia 11 
Descrição Complementar: Cânula De Traqueostomia Embalagem: Embalagem Individual , Estereli ade: Estéril, 
Descartável , Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada Material*: Polímero , cessórios 02: 
Conector Universal , Diâmetro: Cerca De 6,5 MM, Tipo: Radiopaco 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 100 
Valor Máximo Aceitável: R$ 21,0700 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Unidade de fornecimento: Unidade 
Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Margem de Preferência: N5  

Aceito para: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  LTDA, pelo melhor lance de R$ 15,5000 e 
de 100 Unidade 

Item: 6 
Descrição: Campo cirúrgico 
Descrição Complementar: Campo Cirúrgico Dimensão: Cerca De 30 Cm X 30 CM, Fixagão: Adesivo 
Permeabilidade: Semipermeável , Material*: Plástico Transparente , Esterilidade: Estéril, Uso Onico 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 27,9900 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: NA 
Intervalo mínimo entre lances: - 

quantidade  

Aceito para: GUINEZ  INTERNATIONAL  COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo melho lance de R$ 
60,0000 e com valor negociado a R$ 27,9900 e a quantidade de 150 Unidade. 

Item: 7 
Descrição: Sistema implantável p/ estimulação cardíaca 
Descrição Complementar: Sistema Implantavel P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: 
Temporário Externo , Aplicação: Endocárdico , Tipo:  Bipolar  , Dimensões: Cerca De 110 CM, Conexão:' 
Gerador, Componente  Ii:  C/ Sistema De Entrega Cerca De 7 Fr, Tipo Uso: Estéril, Uso único 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 557,5000 Situação: Cancelado por inexistência de  prop  
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência:  Nã  
Intervalo mínimo entre lances: - 

Item: 8,, 
Descrição: Fralda descartável 
Descrição Complementar: Fralda Descartável Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado, Peso Usuário ,Acima De 120 
KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustaveis,Reutilizaveis , Tipo Formato: Anatômico , Tamanh i Extra Grande 
, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 50.000 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 1,5500 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: N5 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., pelo melhor lance de 
quantidade de 50.000 Unidade. 

Item: 9 
Descrição: Suporte saco  hamper  
Descrição Complementar: Suporte Saco  Hamper  Material:  Ago  Inoxidável , Acabamento: Estru 
Capacidade: 100 L, Características Adicionais: 3 Rodízios 2" , Acessórios: Saco Algodão Crú 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 434,8580 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aplicabilidade Margem de Preferência: N 

1,4400 e a 

ura Tubular , 

o 

• 

Aceito para: PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R$ 434,0000  ea  quantidade 
de 50 Unidade. 

Item: 10 
Descrição: Reagente para diagnóstico clinico 7 
Descrição Complementar: Reagente Para Diagnóstico Clinico 7 Apresentação*: Teste , Tipo De Anéli e : Qualitativo 
Antígeno Coronavirus Covid-19 , Método*: Imunocromatografia , Tipo: Conjunto Completo 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 4.000 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,1485 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: N 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  E ODONTOLOGICOS  LTD  pelo melhor 
lance de R$ 5,5900 e a quantidade de 4.000 Unidade . 

Item: 11 
Descrição: Reagente para diagnostico clinico 
Descrição Complementar: Reagente Para Diagnóstico Clinico 5 Tipo: Uroanalise , Características 
Parâmetros , Apresentação: Tira 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  2/20 



Item: 1 - Agulha anestésica 

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

Histórico 

22/12/2022 13:33 

Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 20.000 
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,2745 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

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

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

Aceito para: PRODLAC  PRODS MEDICOS  HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R$ 0,2290 e a quantidade de 
20.000 Unidade. 

Valor Data/Hora Valór Global 
Unit. Registro  CNI33/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração Quantidade 

Equiparada ME/EPP 

80.392.566/0001-45 AABA COMERCIO DE Não Não 
EQUIPAMENTOS  
MEDICOS  LTDA 

150 R$ 38,0000 R$ 5.700,0000 13/12/2022 
16:05:13  

Marca: Unisis 
Fabricante: Unisis 
Modelo / Versão: Agulha para Anestesia Peridural 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 212765 / BR0390124 / Agulha para Anestesia Peridural  (Tuohy)  18G 
X 3 1/2  Agulha para anestesia pendurai (tuohy), 18g x 3 1/2. Agulha com bisel tipo  "Tuohy",  estéril, descartável, com 
cânula graduada e base translúcida que permita a correta visualização da infusão do medicamento. Apresentação: 
em embalagem individual. As embalagens individuais poderão vir acondicionadas em caixas com no mínimo 10 
unidades; a cotação deverá ser unitária. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

31.085.156/0001-46 MACMED SOLUCOES Sim Sim 150 R$ 38,0000R$ 5.700,000015/12/2022 

EM SAUDE LTDA. 10:31:57 

Marca: KDL 
Fabricante: KDL 
Modelo / Versão: 18G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agulha para Anestesia Peridural  (Tuohy)  18G X 3 RMS 10150470677 - 

rms 10150470677 
Porte da empresa: ME/EPP 

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL Não Não 150 R$ 38,0000R$ 5.700,000015/12/2022 

MEDICO HOSPITALAR 15:45:31 

LTDA 

Marca: GRUPO LABOR  IMPORT  
Fabricante: GRUPO LABOR  IMPORT  
Modelo / Versão: PROCARE  MOD.  18G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BR0390124 / AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL (TUOHY) 18G X 
3 AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL (TUOHY), 18G X 3 . AGULHA COM BISEL TIPO TUOHY, ESTERIL, 
DESCARTAVEL, COM CANULA GRADUADA E BASE TRANSLUCIDA QUE PERMITA A CORRETA VISUALIZACAO DA 
INFUSAO DO MEDICAMENTO. APRESENTACAO: EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS 
PODERAO VIR ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM NO MINIMO 10 UNIDADES. A COTACAO DEVERA SER UNITARIA. 
- Marca: GRUPO LABOR  IMPORT  - N.Comercial: PROCARE  MOD.  18G - Reg.MS: 10369460146 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

22J077.847/0001-07  JOSE  DANTAS DINIZ Sim Sim 150 R$ 38,0000 R$ 5.700,0000 15/12/2022 

FILHO 19:43:15 

• Marca: PROCARE 
Fabricante: PROCARE 
Modelo / Versão: PROCARE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agulha anestésica - Agulha Anestésica Material:  Ago  Inoxidável, 
Centimetrada , Aplicação: P/ Pendurai , Componente: C/ Mandril Ajustado , Dimensão: 18 G X 3 1/2" , Componente  
Ii:  C/ Aletas , Conector Universal: Conector Luer  Lock,  Cônico E Transparente ,Tipo Ponta: Ponta Curva  Tuohy  , Tipo 

Uso: Descartável Esterilidade: Estéril 
Porte da empresa: ME/EPP 

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

Valor do Lince CNI23/CPF 

80.392.566/0001-45 

31.085.156/0001-46 

00.802.002/0001-02 

22.077.847/0001-07 

Data/Hora Registro • 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08:58:46:790 

16/12/2022 09:04:13:233 

16/12/2022 09:13:00:887 

16/12/2022 09:15:28:653 

16/12/2022 09:16:02:643  

R$ 38,0000 

R$ 38,0000 

R$ 38,0000 

R$ 38,0000 

R$ 34,0000 

R$ 35,0000 

R$ 12,0000 

R$ 4,4156 

R$ 33,0000  

80.392.566/0001-45 

31.085.156/0001-46 

00.802.002/0001-02 

22.077.847/0001-07 

31.085.156/0001-46 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data ,Observações 

Encerramento 
, . 

analise de 
16/12/2022 Item com análise de propostas finalizada. 
08:42:46 i 
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Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

PITALAR LTDA, 

22/12/202213:33 

propostas 

Abertura 
,16/12/2022 
: 08:51:00 

Encerramento .16/12/2022 
etapa aberta 09:11:27 

Inicio  la 16/12/2022 Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance e tre R$ 34,0000 e R$ 
etapa fechada 09:11:27 

Encerramento 16/12/2022 
09:16:28 

• Encerramento 16/12/2022 
etapa fechada 09:16:28 

Abertura do 
• prazo - 
Convocação 
• anexo 

38,0000. 

Item encerrado para lances. 

Encerramento 
do prazo - 
Convocação 
anexo 

Item com etapa fechada encerrada. 

16/12/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HO 
10:00:36 :CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02. 

•: 

16/12/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALTERMED MATERI' 
11:19:13 : HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02. 

L MEDICO  

Aceite de 
; proposta 

'Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP 

21/12/2022: - CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R$ 4,4156. Motivo: Anex :  
16:01:02 

Comprasnet a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e 15 
. - 

.Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o sol 
:empresa foi classificada. 

TALAR LTDA, 
u na plataforma 
ssui a Autorização de 
citado. Desta forma, a 

Habilitação de1 21/12/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO 
fornecedor 16:07:47 CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 2 - Cânula de traqueostomia 

Propostas Participaram deste itemaS empresas abaixo relacionadas, com  sups  respectivas propostas. 
(As propostas  Corn frente foram desclassificadas) " 

HOSPITALAR LTDA - 

r Global Data/Hora 
Registro 

.200,0000 15/12/2022 
10:31:57 

31.085.156/0001-46 MACMED SOLUCOES 
EM SAUDE LTDA. 

Marca:  safer  
Fabricante:  safer  
Modelo / Versão: 3,5 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula para Traqueostomia No 3,5 com Ba15' 
Porte da empresa: ME/EPP 

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL Não 
MEDICO HOSPITALAR 
LTDA 

Marca:  SAFER  
Fabricante:  SAFER  
Modelo / Versão:  SAFER MOD.  050035.0 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5R0428138 / CANULA PARA TRAQUEOST 
USO INFANTIL, EM MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, BORDA TRANSPARENTE OU OPAC
PONTA CONICA, AFILADA. PRODUTO DE USO UNICO, DESCARTAVEL. A EMBALAGEM INCP)i 
PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO  BLISTER,  E CONTER AS SEGUINTES INFORMACOES: IDEN 
QUANTIDADE, NOME COMERCIAL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, No DO  REGIS  
SAUDE, METODO DE ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO. NA  EMB 
DEVERA CONTER AS MESMAS INFORMACOES DA EMBALAGEM INDIVIDUAL, NOME 
FABRICACAO E VALIDADE, No DO LOTE E No DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE  
SAFER  - N.Comercial:  SAFER MOD.  050035.0 - Reg.MS: 10150470591 
•Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

22.077.847/0001-07  JOSE  DANTAS DINIZ Sim Sim 
FILHO 

Marca:  SAFER  
Fabricante:  SAFER  
• Modelo / Versão:  SAFER  
• Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula de traqueostomia - Cânula De  Tr  
:Embalagem Individual , Esterelidade: Estéril, Descartável , Características Adicionai 
'Arredondada , Material*: Polímero , Acessórios 02: Conector Universal , Diâmetro: 
• Radiopaco 
. Porte da empresa: ME/EPP 

queostomia Embalagem: 
*: Superfície Lisa Ponta 
arca De 3,5 MM, Tipo: 

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

Valor do Lance CNP3/CPF Data/Hora Registro 

R$ 78,0000 22.077.847/0001-07 16/12/2022 08:41:00:510 

R$ 22,0950 00.802.002/0001-02 16/12/2022 08:41:00:510 

R$ 22,0000 31.085.156/0001-46 16/12/2022 08:41:00:510 

R$ 18,1818 00.802.002/0001-02 16/12/2022 (Pa 15:28:663  

Mao  existem lances de desempate ME/EPP para o item 

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

eNI23/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração Quantidade 
Equiparada ME/EPP 

Valor 
Unit. 

Sim Sim 100 R$ 22,0000  

Não 100 R$ 22,0950 R$ 

rms 10150470591 

.209,5000 15/12/2022 
15:45:31 

MIA No 3,5 COM BA 
FLEXIVEL, COM  BALL.  

VIDUAL DEVERA SER EM 
IFICACAO DO PRODUTO, 
RO NO MINISTERIO DA 

LAGEM EXTERNA (CAIXA) 
COMERCIAL, DATA DE 

E QUANTIDADE. - Marca: 

100 R$ 78,0000 R$ .800,0000 15/12/2022 
19:43:15 

4/20 
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Eventos do Item 

Evento Data 

:Encerramento :
16/12/2022 

:análise de _ 08:43:00 Item com análise de propostas finalizada. 
propostas 

Observações 

Abertura 16/12/2022 
08:51:01  

Item aberto para lances. 

Encerramento 16/12/2022 
etapa aberta 09:14:05 

Inicio  la 16/12/2022 Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 22,0000 e R$ 
etapa fechada 09:14:05 78,0000. 

Encerramento 16/12/2022 Item encerrado para lances. 
09:19:06 

Encerramento 16/12/2022 Item com etapa fechada encerrada. 
etapa fechada 09:19:06 

Abertura do 
prazo - 16/12/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, 
Convocação 10:00:43 CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02. 
anexo 

Encerramento 
:do prazo - 16/12/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO 
Convocação 11:19:23 HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02. 

.anexo 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, 

i  ft  Aceite de 21/12/2022CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R$ 18,1818. Motivo: Anexou na plataforma  
proposta 

16:01:20 Comprasnet a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de  NW   
Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a 
empresa foi classificada. 

Habilitação de 21/12/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 
fornecedor 16:07:47 CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02 

Não existem intenções de recurso para o  item 

Item: 3 - Cânula de traqueostomia 

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

CNPJ/CPF Fornecedor 
E 

da Declaração 
• mE/Epp  Quantidade Valor Valor Global Data/Hora ME/EPP 

quipara Unit. Registro 

31.085.156/0001-46 MACMED SOLUCOES Sim Sim 100 R$ 20,5000 R$ 2.050,0000 15/12/2022 
EM SAUDE LTDA. 10:31:57 

Marca:  safer  
Fabricante:  safer  
Modelo / Versão: 5,5 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula para Traqueostomia No 5,5 com Balão rms 10150470591 
Porte da empresa: ME/EPP 

• 00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL Não Ng() 100 R$ 20,5413 R$ 2.054,1300 15/12/2022 
MEDICO HOSPITALAR 
LTDA 

Marca:  SAFER  
Fabricante:  SAFER  
Modelo / Versão:  SAFER MOD.  050050.0 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BR0428140 / CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA No 5,5 COM BALA° 
USO ADULTO, EM MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, BORDA TRANSPARENTE OU OPACA, FLEXIVEL, COM BALAO. 
PONTA CONICA, AFILADA. PRODUTO DE USO UNICO, DESCARTAVEL. A EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA SER EM 
PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO  BLISTER,  E CONTER AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DO PRODUTO, 
QUANTIDADE, NOME COMERCIAL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, No DO REGISTRO NO MINISTERIO DA 
SAUDE, METODO DE ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO. NA  EMBALAGEM EXTERNA (CAIXA)• 
DEVERA CONTER AS MESMAS INFORMACOES DA EMBALAGEM INDIVIDUAL, NOME COMERCIAL, DATA DE 
FABRICACAO E VALIDADE, No DO LOTE E No DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E QUANTIDADE. - Marca:  

SAFER  - N.Comercial:  SAFER MOD.  050050.0 - Reg.MS: 10150470591 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

22.077.847/0001-07  JOSE  DANTAS DINIZ Sim Sim 100 R$ 78,0000 R$ 7.800,0000 15/12/2022" 
19:43:15 

Marca:  SAFER  
Fabricante:  SAFER  
Modelo / Versão:  SAFER  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula de traqueostomia - Cânula De Traqueostomia Embalagem: 
Embalagem Individual , Esterelidade: Estéril, Descartável , Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta 
Arredondada , Material*: Polímero , Acessórios 02: Conector Universal , Diâmetro: Cerca De 5,5 MM, Tipo: 
Radiopaco 
Porte da empresa: ME/EPP 

15:45:31 

FILHO 

Lances (Obs: lances com * na frente indicarn cfue foram excluídos). .:  

Valor do Lance CNPJ/CPF 

R$ 78,0000 22.077.847/0001-07 

Data/Hora Registro 

16/12/2022 08:41:00:510 

5/20 https://www.comprasnet.gov.br/segurandexgov.asp  



00.802.002/0001-02 

31.085.156/0001-46 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

16/12/2022 08: 

16/12/2022 08:  

Observações 

Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance e 
78,0000. 

Item com etapa fechada encerrada. 

Item encerrado para lances. 

Convocado para envio de anexo o fornecedor MACMED SOLUCOES EM SAUDE L 
31.085.156/0001-46. 

tre R$ 20,5000 e R$ 

DA., CNPJ/CPF: 

0. Global Data/Hora 
Registro 

950,0000 15/12/2022 
10:31:57 

rms 10150470591 4110 
959,3200 15/12/2022 

15:45:31  

22/12/2022 13:33 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

1:00:510 

1:00:510 

R$ 20,5413 

R$ 20,5000  

'Eventos.  do Item 

. :Evento • Data 

análise de 08:43:10 
propostas 

Encerramento  16/12/2022 

Abertura 

Encerramento 
etapa aberta 

Inicio  la  
etapa fechada 

Encerramento 
etapa fechada 

:Encerramento 

lAbertura do ! 
1prazo - 116/12/2022 
!Convocação 1 10:03:36 
; anexo 

16/12/2022 
08:51:02 

16/12/2022 
09:08:15 

16/12/2022 
09:08:15 

16/12/2022 
09:13:16 

16/12/2022 
09:13:16  

Item com análise de propostas finalizada. 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

16/12/2022 
11:20:30 

Encerramento 
- do prazo - 
Convocação 
anexo 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACMED SOLUCOE 
CNPJ/CPF: 31.085.156/0001-46. 

EM SAUDE LTDA., 

S  

: Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACMED SOLUCOES EM SAUDE  LTD  ., CNPJ/CPF: 

21/12/2022.31.085.156/0001-46, pelo melhor lance de R$ 20,5000. Motivo: Anexou na plaraforma Comprasnet a 
160137 :documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a AutoriZzgão de 

Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o  so  icitado. Desta forma, a 
empresa foi classificada. 

Habilitação de121/12/2022:Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACMED SOLUCOES EM SAUD LTDA. - CNPJ/CPF: 
fornecedor 16:07:47 31.085.156/0001-46 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 4 - Cânula de traqueostomia 

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

:Aceite de 
,proposta 

ME/Epp  CNPI/CPF Declaração 
ada 

Quantidade  Valor  Unit.  
EquiparME/EPP 

31.085.156/0001-46 MACMED SOLUCOES Sim Sim 100 R$ 19,5000 
EM SAUDE LTDA. 

:Marca:  safer  
Fabricante:  safer  
Modelo / Versão: 6,0 

, Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula para Traqueostomia No 6,0 com Bal'à 
Porte da empresa: ME/EPP 

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL Não Não 100 R$ 19,5932 R$ 1 
MEDICO 
HOSPITALAR LIDA  

Val 

R$ 1 

Marca:  SAFER  
Fabricante:  SAFER  
Modelo / Versão:  SAFER MOD.  050060.0 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BR0428727 / CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA No 6,0 COM BALAO 
USO ADULTO, EM MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, BORDA TRANSPARENTE OU OPACA, FLEXIVEL, COM BALAO. 
PONTA CONICA, AFILADA. PRODUTO DE USO UNICO, DESCARTAVEL. A EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA SER EM 
PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO  BLISTER,  E CONTER AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DO PRODUTO, 
QUANTIDADE, NOME COMERCIAL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, No DO REGISTRO NO MINISTERIO DA 
•SAUDE, METODO DE ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO. NA  EMBALAGEM EXTERNA (CAIXA) 
DEVERA CONTER AS MESMAS INFORMACOES DA EMBALAGEM INDIVIDUAL, NOME' COMERCIAL, DATA DE 
FABRICACAO E VALIDADE, No DO LOTE E No DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE' E QUANTIDADE. - Marca:  
SAFER  - N.Comercial:  SAFER MOD.  050060.0 - Reg.MS: 10150470591 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

22.077.847/0001-07  JOSE  DANTAS DINIZ Sim Sim R$ 78,0000 
FILHO 

Marca:  SAFER  
Fabricante:  SAFER  
Modelo / Versão:  SAFER  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula de traqueostomia - Cânula De Tra queostomia Embalagem: 
Embalagem Individual , Esterelidade: Estéril, Descartável , Características Adicionais*:  Superfície Lisa Ponta 
Arredondada , Material*: Polímero , Acessórios 02: Conector Universal , Diâmetro: Cerca De 6,0 MM, Tipo: 

ERadiopaco 1 
Porte da empresa: ME/EPP 

https://www.comprasnetgov.br/seguro/indexgov.asp 6/20 

100 R$ 7800,0000 15/12/2022 
19:43:15 
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32.737.279/0001-87 NOEM  MEDICAL Sim Sim 100 R$  249,9Õ00R$  2490,000008/12/2022 fl 

E 
EXPORTACAO DE 
PRODUTOS  
MEDICOS- 
HOSPITALARES LTDA 

Marca: SOLIDOR 
Fabricante: BONREE  MEDICAL  
Modelo / Versão: CANULA_TRAQ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANULA TRAQ - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FABRICADA 
MEDIANTE PADRÃO DE QUALIDADE DA  ISO  5366-1.2000. POSSUI TUBO DE INSUFLAÇÃO TERMO-SENSÍVEL 
(RESISTENTE A DOBRAS) E CONECTOR (PADRÃO  ISO,  15 MM) PERMANENTE EM ABS, ELIMINANDO RISCOS DE 
DESCONEXÃO. APRESENTA CURVATURA ANATÔMICA, PRODUZIDO EM MATERIAL ATóXICO, RADIOPACO E 
TRANSLÚCIDO. PRODUTO DE ALTA PERFORMANCE, MEDIANTE OBTURADOR ACOPLADO(PONTAS ARREDONDADAS E 
ATRAUMATICAS), 0 QUAL PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA NO PROCEDIMENTO. PEÇA DE FIXAÇÃO COM 
IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO, FLEXÍVEL E FITA EM TECIDO PRECONECTADA. POSSUI BALAO DE ALTO VOLUME E 
• BAIXA PRESSÃO, PAREDES FINAS E SELAGEM EFICAZ. BALA() PILOTO TRANSPARENTE QUE PERMITE QUANDO 

• INFLADO A CONFIRMAÇÃO DA PRESSÃO ATRAVÉS DE SUA vrsuAuzAçAo. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA COM 
• CONEXÃO LUER EM SUA EXTREMIDADE  DISTAL  DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. PRODUTO ATÓXICO, NÃO-PIROGENICO E DE 

USO LAICO. ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL DE GRAU CIRORGICO 
(PGC). APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS  NR  4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 
7.0, 7,5, 8.0. 8,5 E 9.0. MARCA: SOLIDOR. REGISTRO ANVISA: 10369460216. 
Porte da empresa: ME/EPP 

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

Valor do Lance CNPJ/CPF • Data/Hora Registro 

R$ 249,9000 32.737.279/0001-87 16/12/2022 08:41:00:510 

R$ 78,0000 22.077.847/0001-07 16/12/2022 08:41:00:510 

R$ 19,5932 „ 00.802.002/0001-02 16/12/2022 08:41:00:510 

R$ 19,5000 i 31.085.156/0001-46 16/12/2022 08:41:00:510 

R$ 18,1818 00.802.002/0001-02 16/12/2022 09:15:28:620 

08:21:36  

Encerramento 
do prazo - 
Convocação 
anexo 

Aceite de 
proposta 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data 

Encerramento 
16/12/2022 

análise de 08:43:29 

16/12/2022 
08:51:02 

Encerramento 16/12/2022 Item com etapa aberta encerrada. 

Item com análise de propostas finalizada. 
propostas 

Abertura Item aberto para lances. 

etapa aberta 09:13:24 

Inicio  la 16/12/2022 Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 19,5000 e R 
etapa fechada 09:13:24 249,9000. 

Encerramento 16/12/2022  Item encerrado para lances. 
09:18:25 

Encerramento 16/12/2022 Item com etapa fechada encerrada. 
etapa fechada 09:18:25 

•

Abertura do 
prazo - 16/12/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, 
Convocação 10:00:58 CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02. 
anexo 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02. 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, 
21/12/2022 CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R$ 18,1818. Motivo: Anexou na plataforma 

160152 o. C mprasnet a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de 
Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a 
empresa foi classificada. 

Habilitação de 21/12/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 
fornecedor 16:07:47 CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 5 - Cânula de iraqueostomia 

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

CNI23/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiarada 

 DeplaraPção Quantidade ,Valor  Unit:  Valor Global pata/Hora 
p ME/EP" • Registro 

31.085.156/0001-46 MACMED SOLUCOES Sim Sim 100 R$ 21,0000 R$ 2.100,0000 15/12/2022 
EM SAUDE LTDA. 10:31:57 

Marca:  safer  
'Fabricante:  safer  

https://www.comprasnet.gov.br/segurandexgov.asp  7/20 
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07,0000 13/12/2022 
16:05:13 

No 6,5 com Balão Uso 
. Ponta cônica, afilada.  
!co,  tipo  blister,  e conter 
abricação e validade, no 
ilização. Na embalagem 
me comercial, data de 
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Modelo / Versão: 6,5 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula para Traqueostomia No 6,5 com Balão 
Porte da empresa: ME/EPP 

80.392.566/0001-45 AABA COMERCIO DE Não 
EQUIPAMENTOS  
MEDICOS  LTDA 

Marca: Solidor 
Fabricante: Solidor 
Modelo / Versão: Cânula para Traqueostomia No 6,5 
• Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BR0428729 / Cânula para Traqueostomia 
• adulto, em material radiotransparente, borda transparente ou opaca, flexível, com  barb'  
Produto de uso único, descartável. A embalagem individual deverá ser em papel grau cirúr 
as seguintes informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de 
do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e data de validade da este 
externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da embalagem individual, n 
fabricação e validade, no do lote e no do Registro no Ministério da Saúde e quantidade. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) _   

:00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL¡ Não Não 
MEDICO 
HOSPITALAR LTDA 

Não 100 R$ 21,0700 R$ 2. 

100 ; R$ 21,0700  07,0000 15/12/2022 
15:45:31 

Marca: GRUPO LABOR  IMPORT  
Fabricante: GRUPO LABOR  IMPORT  
Modelo / Versão: SOLIDOR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BR0428729 / CANULA PARA TRAQUEOST 
USO ADULTO, EM MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, BORDA TRANSPARENTE OU OPACA, 
PONTA CONICA, AFILADA. PRODUTO DE USO UNICO, DESCARTAVEL. A EMBALAGEM IND 
PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO  BLISTER,  E CONTER AS SEGUINTES INFORMACOES:  DEN'  
QUANTIDADE, NOME COMERCIAL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, No DO  REGIS  
SAUDE, METODO DE ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO. NA  EMBA 
DEVERA CONTER AS MESMAS INFORMACOES DA EMBALAGEM INDIVIDUAL, NOME1 
FABRICACAO E VALIDADE, No DO LOTE E No DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE 
GRUPO LABOR  IMPORT  - N.Comercial: SOLIDOR - Reg.MS: 10369460216 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

22.077.847/0001-07  JOSE  DANTAS DINIZ Sim Sim 100 R$ 78,0000 R$ 7800,0000 15/12/2022 
FILHO 

Marca:  SAFER  
Fabricante:  SAFER  
Modelo / Versão:  SAFER  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula de traqueostomia - cânula De  Tr  queostomia Embalagem: 
Embalagem Individual , Esterelidade: Estéril, Descartável Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta 
Arredondada , Material*: Polímero , Acessórios 02: Conector Universal , Diâmetro: ierca De 6,5 MM, Tipo: 
Radiopaco 
Porte da empresa: ME/EPP 

32.737.279/0001-87 NOEM  MEDICAL Sim Sim 
IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE 
PRODUTOS  
MEDICOS-
HOSPITALARES LTDA 

Marca: SOLIDOR 
Fabricante: BONREE  MEDICAL  
Modelo / Versão: CANULA_TRAQ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANULA_TRAQ - CANULA DE TRA6EOSTOMIA FABRICA 
MEDIANTE PADRÃO DE QUALIDADE DA  ISO  5366-1.2000. POSSUI TUBO DE INSUFLAÇÃO TERMO-SENSÍ 
(RESISTENTE A DOBRAS) E CONECTOR (PADRÃO  ISO,  15 MM) PERMANENTE EM ABS, ELIMINANDO RISCOS 
DESCONEXÃO. APRESENTA CURVATURA ANATÔMICA, PRODUZIDO EM MATERIAL ATáXICO, RADIOPACO E 
TRANSLÚCIDO. PRODUTO DE ALTA PERFORMANCE, MEDIANTE OBTURADOR ACOPLADO(PONTAS ARREDONDADAS E 
ATRAUMATICAS), 0 QUAL PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA NO PROCEDIMENTO. DEÇA DE FIXAÇÃO COM 
IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO, FLEXÍVEL E FITA EM TECIDO PRECONECTADA. POSSUI BALAO DE ALTO VOLUME E 
BAIXA PRESSÃO, PAREDES FINAS E SELAGEM EFICAZ. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE QUE PERMITE QUANDO 
INFLADO A CONFIRMAÇÃO DA PRESSÃO ATRAVÉS DE SUA VISUALIZAÇÃO. POSSUI VALVJLA DE SEGURANÇA COM 
CONEXÃO LUER EM SUA EXTREMIDADE  DISTAL  DE FACIL ADAPTAÇÃO. PRODUTO ATÔXICO, NÃO-PIROGENICO E DE 
USO ÚNICO. ESTÉRIL POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO 
(PGC). APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS  NR  4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 
7.0, 7,5, 8.0. 8,5 E 9.0. MARCA: SOLIDOR. REGISTRO ANVISA: 10369460216. 
Porte da empresa: ME/EPP 

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

Valor do Lance CNIWCPF Data/Hora Registro 

R$ 249,9000 

R$ 78,0000 

R$ 21,0700 

R$ 21,0700 

R$ 21,0000 

R$ 15,5000 

32.737.279/0001-87 

22.077.847/0001-07 

80.392.566/0001-45 

00.802.002/0001-02 

31.085.156/0001-46 

80.392.566/0001-45 

31.085.156/0001-46 

16/12/2022 0841:00:510 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08  41:00: 510 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 0904:22:613 

16/12/2022 09 : 13:00:913 R$ 17,8300  

 

Não existem lances de desempate I4E/E PP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  8/20 

MIA No 6,5 COM BALAO 
FLEXIVEL, COM BALAO. 
IDUAL DEVERA SER EM 

IFICACAO DO PRODUTO, 
RO NO MINISTERIO DA  

GEM  EXTERNA (CAIXA) 
1 COMERCIAL, DATA 41) 

QUANTIDADE. - Ma 

19:43:15 

100 111$ 249,9000:R$ 241990,0000 08/12/2022  
08:23:17 



Encerramento 
'do prazo - .16/12/2022 
Convocação 10:54:58 
anexo 

Data/Hora ,Registro 

16/12/2022 08:41:00:510 

Eventos do Item 

Evento Data 

Encerramento :16/12/2022 
análise de 08:43:59 
propostas 

rIão existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Item com análise de propostas finalizada. 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Convocados os fornecedores para a  lo  etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 
60,0000. 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

Convocado para envio de anexo o fornecedor GUINEZ  INTERNATIONAL  COMERCIO REPRESENTACAO E 

22/12/202213:33  

Encerramento 
análise de 
propostas 

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

16/12/2022 Item com análise de propostas finalizada. 
08:43:43 

Abertura 16/12/2022 
08:51:03 

Encerramento 16/12/2022 
etapa aberta 09:09:28 

Inicio  la 16/12/2022 
etapa fechada 09:09:28 

Encerramento 16/12/2022 
09:14:29 

Encerramento 16/12/2022 
etapa fechada 09:14:29 

Abertura do 
prazo - 16/12/2022 
Convocação 10:14:56 
anexo 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 15,5000 e R$ 
78,0000. 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

Convocado para envio de anexo o fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  LTDA, 
CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45. 

Aceite de 
proposta 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  LTDA, 
21/12/2022CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R$ 15,5000. Motivo: Anexou na plataforma 

16:02:05 Comprasnet a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de 
Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a 
empresa foi classificada. 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
MEDICOS  LTDA, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45. 

Habilitação de 21/12/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  LTDA 
fornecedor 16:07:47 - CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item; 6 - Campo cirúrgico 

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

CNP)/CPF Fornecedor 
Equipara

ME/EPP
da 

 Declaração Valor 
Quantidade Valor Global Data/Hora 

ME/EPP Unit. . Registro 

03.215.031/0001-58 Não Não 150 R$ 60,0000R$ 9.000,0000 15/12/2022 
17:04:40 

GUINEZ  
INTERNATIONAL  
COMERCIO 
REPRESENTACAO E 
IMPORTACAO LTDA 

Marca: Incifilm 
Fabricante: Pharmaplast 
Modelo / Versão: IN3028 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 06: 221843 / 6R0438105 / Campo Cirúrgico Incisional 
Transparente 28-35cm x 30-42cm Campo cirúrgico adesivo incisional formado por uma película fina e transparente 
de poliuretano coberta com adesivo acrílico. Tamanho: comprimento de 28 a 35 cm / largura: 30 a 42 cm. 
Embalagem estéril. Modelo: IN3028 - (Nosso tamanho: 28cm x 30cm) Marca: Incifilm Fabricante: Pharmaplast 
Registro da ANVISA: 80121600016 Procedência: Validade: 12 meses OBS.: Apresentação: Caixa com 10 unidades 
(Cotando valor UNITÁRIO) Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital 
e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

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

Valor do Lance CNP3/CPF 

R$ 60,0000 03.215.031/0001-58 

Abertura 16/12/2022 
08:51:04 

Encerramento 16/12/2022 
etapa aberta 09:07:16 

Inicio  la 16/12/2022 
etapa fechada 09:07:16 

Encerramento 16/12/2022  
09:12:17 

Encerramento 16/12/2022 
etapa fechada 09:12:17 

Abertura do 16/12/2022 

9/20 https://www.comprasnet.gov.br/segurandexgov.asp  



REPRESENTACAO E 
,0000 e com valor 

tação exigida no 
1 Licitante e do 
oi classificada. 

RCIO 

e 

Valor Unit. 

R$ 1,5500  

Valor 

R$ 77.5  

Iobal Data/Hora 
Registro 

0,0000 15/12/2022 
14:33:46 

22/12/2022 13:33  

prazo - 
Convocação 
anexo 

Encerramento 
.do prazo - 
Convocação 
anexo 

10:26:56 

16/12/2022 
10:30:21  
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IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.215.031/0001-58. 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUINEZ INTERNATI 
REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.215.031/0001-58. 

NAL COMERCIO 

Aceite de 
proposta 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUINEZ  INTERNATIONAL  COMERCIO 
IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.215.031/0001-58, pelo melhor lance de R$ 6 

21/12/2022 negociado a R$ 27,9900. Motivo: Anexou na plataforma Comprasnet a docume 
16:03:10 Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento d 

Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa 
Negociação via  chat.  

Habilitação de,21/12/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GUINEZ  INTERNATIONAL  COM 
fornecedor 16:07:47 REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 03.215.031/0001-58 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item 7 - Sistema implantável p/ estimulação cardíaca 

Não existem propostas para o item 

Não existem lances para o item 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data 

16/12/2022 08:41:00 

Não existem intenções de recurso para o item 

O. servações 

Item deserto. !Item deserto 

 

     

     

Item: 8 - Fralda descartável 

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

ME/EPP  CNIW Declaração CPF Fornecedor Quantidade 
Equiparada ME/EPP 

09.427.563/0001-35 FRACMA Sim Sim 50.000 
:COMERCIAL DE' 
1PRODUTOS 
'PARA HIGIENE 
LTDA. 

com suas respectivas propostas. 

Marca: FRALDAMED 
Fabricante: FRALDAMED 
Modelo / Versão: FRALDAMED 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fralda adulto descartável XXG - geriatria medidas: cintura: até 
165cm. Peso: acima de 110 kg; Estas medidas poderão sofrer variação de +/-10%; Comp•sigão: polpa de celulose, 
polimero super absorvente, filme de polietileno não tecido de Polipropileno, papel absorve te, Gel absorvente, filtros 
de celulose e polipropileno, polietileno, adesivo termo-plástico e fios de  latex  natural. Deverá possuir formato 
anatômico de senha do de modo a proporcionar melhor ajuste da fralda ao corpo, com  fits  adesivas nas lateral. 

.elásticos flexíveis permitindo melhor adaptação na região das pernas impedindo vazarnntos. Acondicionadas 
pacotes com no máximo 30 unidades, contendo dados como: marca comercial, quantitativ' composição, tamanho e 
nome do responsável técnico. A cotação deverá ser por unidade, devendo ser informada a •uantidade de fraldas por 
pacote. 
Porte da empresa: ME/EPP 

46.029.977/0001-32 AGUIA Sim Sim 50.000 R$ 1,5500 R$ 77.5 
SOLUCOES EM 
VENDAS LTDA 

Marca:  VITA CARE  
Fabricante: KAIROS COMERCIO DE FRALDAS E CONFECOES LTDA 
Modelo / Versão:  VITA CARE  EG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fralda Descartavel Uso: Algodão Não Desfa a Quando Molhado , Peso 
Usuário: Acima De 120 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustaveis,Reutilizaveis , Tipo Formato: 

:Anatômico ,Tamanho: Extra Grande , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável 
Porte da empresa: ME/EPP 

El 0,0000 16/12/2022 
00:04:40 

R$ 2,1700 09.505.300/0001-05 PROTFLEX Sim Sim 50.000 
!PRODUTOS 
]INDUSTRIAIS 

• LTDA  

R$ 108.500,0000 13/12/2022 
11:31:01 

I 

Marca: KIFRAL 
Fabricante: KIFRAL 

! Modelo / Versão: GERIATRICA 
:Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fralda adulto descartável XXG - geriátrica medidas: cintura: até 
165cm. Peso: acima de 110 kg; Estas medidas poderão sofrer variação de +/-10%; Composição: polpa de celulose, 
polímero super absorvente, filme de polietileno, não tecido de Polipropileno, papel absorvente, Gel absorvente, filtros 
]de celulose e polipropileno, polietileno, adesivo termo-plástico e fios de  latex  natural Deverá possuir formato 
l anatômico de senha do de modo a proporcionar melhor ajuste da fralda ao corpo, com fitas adesivas nas laterais e 
,elásticos flexíveis permitindo melhor adaptação na região das pernas impedindo vazamentos. Acondicionadas em 
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Data/Hora Registro 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08:52:05:797 

16/12/2022 09:06:17:483 

16/12/2022 09:08:00:733 

16/12/2022 09:08:09:470 

22/12/2022 13:33  

pacotes com 46 Unidades. 
Porte da empresa: ME/EPP 

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

21.589.394/0001-35 IMPERIO Sim 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
BANDEIRAS 
LTDA 

Marca: GENÉRICA 
Fabricante: GENÉRICA 
Modelo / Versão: GENÉRICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fralda adulto descartável XXG - geriátrica medidas: cintura: até 
165cm. Peso: acima de 110 kg; Estas medidas poderão sofrer variação de +/-10%; Composição: polpa de celulose, 
polimero super absorvente, filme de polietileno, não tecido de Polipropileno, papel absorvente, Gel absorvente, filtros 
de celulose e polipropileno, polietileno, adesivo termo-plástico e fios de látex natural. Deverá possuir formato 
anatômico de senha do de modo a proporcionar melhor ajuste da fralda ao corpo, com fitas adesivas nas laterais e• 
• elasticos flexíveis permitindo melhor adaptação na região das pernas impedindo vazamentos. Acondicionadas em 
pacotes com no máximo 30 unidades, contendo dados como: marca comercial, quantitativo, composição, tamanho e• 
nome do responsável técnico. A cotag6o deverá ser por unidade, devendo ser informada a quantidade de fraldas por 
pacote. 
Porte da empresa: ME/EPP 

41.738.390/0001-89  PL  MED Sim Sim 50.000 R$ 9.999,9900R$ 499.999.500,0000 16/12/2022 
PRODUTOS 08:15:35 
HOSPITALARES 
LTDA 

Marca: POPMAIS 
Fabricante: POPMAIS 
Modelo / Versão: REG ANVISA: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRALDA DESCARTAVEL - FRALDA DESCARTAVEL, TIPO FORMATO 
ANATOMICO, TAMANHO EXTRA GRANDE, PESO USLARIOACIMA DE 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS 
DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO,FAIXA MUST/WE L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS 
MULTIAJUSTAVEIS,REUTILIZAVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO --- MARCA/MODELO: POPMAIS 
REG ANVISA: 
Porte da empresa: ME/EPP 

Sim 50.000 R$ 3,0000 = R$ 150.000,0000 15/12/2022 
11:50:42 

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que 

Valor do Lance: 

R$ 9.999,9900 

R$ 3,0000 

R$ 2,1700 

R$ 1,5500 

R$ 1,5500 

R$ 1,5400 

R$ 1,5600 

foram excluidos) 

CNI)3/CPF 

41.738.390/0001-89 

21.589.394/0001-35 

09.505.300/0001-05 

46.029.977/0001-32 

09.427.563/0001-35 

09.427.563/0001-35 

41.738.390/0001-89 

46.029.977/0001-32 

09.427.563/0001-35  

R$ 1,4700 

R$ 1,4400  

Não existem lances de desempate ME/EPP para o 

• 
Eventos do Item 

Evento Data 

Encerramento 16/12/2022 
analise de 08:44:26 

i16/12/2022 
08:51:04 

:Encerramento 16/12/2022 
etapa aberta 09:06:55 

propostas 

Abertura 

Item com análise de propostas finalizada. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Observações 

Inicio  la 16/12/2022 Convocados os fornecedores para a  lo  etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 1,5400 e R 
etapa fechada 09:06:55 1,5600. 

Encerramento 16/12/2022 Item encerrado para lances. 
09:11:56 

Encerramento 16/12/2022 Item com etapa fechada encerrada. 
etapa fechada 09:11:56 

  

Abertura do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

Encerramento 
do prazo - 
Convocação 
anexo 

16/12/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE 
10:31:40 LTDA., CNPJ/CPF: 09.427.563/0001-35. 

16/12/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA 
10:37:21 HIGIENE LTDA., CNPJ/CPF: 09.427.563/0001-35. 

Aceite de 
proposta 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., 
21/12/2022 CNPJ/CPF: 09.427.563/0001-35, pelo melhor lance de R$ 1,4400. Motivo: Anexou na plataforma 
16:0333 Comprasnet a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de 

Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a 
empresa foi classificada. • • 
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22/12/202213:33  

Habilitação de 21/12/2022 
fornecedor 16:07:47 

Observações 

Item com análise de propostas finalizada. 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Convocados os fornecedores para a  lo  etapa fechada que apresentaram lance 
434,0000. 

o valor de R$ 

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

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRACMA COMERCIAL DE  PROD  
LTDA. - CNPJ/CPF: 09.427.563/0001-35 

Não existem intenções de recurso para o item 

TOS PARA HIGIENE 

Item: 9 - Suporte saco  hamper  

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

ME/EPP Declaração CNN/OPP Fornecedor 
Equiparada ME/EPP 

, 22.437.236/0001-22 PRIMAZIA Sim 
¡MATERIAIS MEDICO ; 
:HOSPITALARES LTDA I 

Marca: Metalic 
; Fabricante: Metalic 
Modelo / Versão: Suporte  Hamper  Simples 

,Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 211758 / 8R0422626 / Suporte  Hamper  Si 
de algodão Porta saco com armação tubular em tubo redondo de  ago  inoxidável, medindo 

.rodizios de 1,5/8". Dimensões: diâmetro 0,50m X altura 0,80m, deverá vir acompanhad 

.cru ou brim bege, pré alvejado e pré encolhido, com 75cm de comprimento da área útil (d 
, bordas do porta  hamper).  
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances (Obsi lances com na frente indicam que foram excluidos) 

Valor ,do :Lance CNPJ/CPF Data/Hora gistro 

R$ 434,8500 22.437.236/0001-22 16/12/2022 08:41:00:510 

R$ 434,0000 22.437.236/0001-22 16/12/2022 09:15:11:260 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Quantidade  Valor Unit. 

50 R$434,8500  

Global Data/Hora 
Registro 

742,5000 13/12/2022 
16:10:38 

pies em Inox com saco 
1" X 1,25 mm, pés com 
de um saco de algodão 

scontando as dobras nas 

Eventos do Item 

Evento Data 

Encerramento 
análise de 

16/12/2022 
08:44:40 

propostas 4  

Ab ertura 16/12/2022 
08:51:05 

Encerramento 16/12/2022 
etapa aberta 09:11:16 

Inicio  la 16/12/2022 
etapa fechada 09:11:16 

16/12/2022 Encerramento 
09:16:17 

Encerramento 16/12/2022 
etapa fechada 09:16:17 

Abertura do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

16/12/2022 
10:38:00  

Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO I-1 
CNPJ/CPF: 22.437.236/0001-22. 

 

SPITALARES LTDA, 0  

 

¡Encerramento 
¡do prazo - 116/12/2022 
Convocação 1 10:55:23 

lanexo 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIMAZIA MATERI' 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 22.437.236/0001-22. 

IS MEDICO 

'Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOS 
21/12/2022 CNPJ/CPF: 22.437.236/0001-22, pelo melhor lance de R$ 434,0000. Motivo: A 
160353 Comprasnet a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e 

Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o s 
empresa foi classificada. 

Habilitação de 21/12/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRIMAZIA MATERIAIS  MEDIC  
fornecedor 16:07:47 - CNPJ/CPF: 22.437.236/0001-22 

Aceite de 
proposta 

U 

• ITALARES LTDA, 
exou na plataforma 
ossui a Autorização de 
icitado. Desta forma, a 

HOSPITALARES LTDA  

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 10 - Reagente para diagnóstico clinico 7 

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

ME/EPP  Ch113)/CPF Fornecedor 
Equiparada Declaração 

Valor Quantidade Val  ME/EPP Unit.  
20.656.202/0001-01  FUSION  MED Sim Sim 4.000 R$ 7,1400 R$ 2 

COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA 

Marca: WAMA 
Fabricante: WAMA DIAGNOSTICA 

or Global Data/Hora
Registro 

.560,0000 13/12/2022 
11:44:56 
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• 

Marca: Hecin 
•Fabricante: HECIN  SCIENTIFIC,  INC. 
Modelo / Versão: Reagente para diagnostico clinico 7 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente Para Diagnostico Clinico 7 Apresentação*: Teste , Tipo De 
Análise*: Qualitativo Antígeno Coronavirus Covid-19 , Método*: Imunocromatografia , Tipo: Conjunto Completo 

• Porte da empresa: ME/EPP 

24.401.032/000167:E  BOX  HOSPITALAR Sim Sim 4.000 • R$ 8,1000 R$ 32.400,0000'14/12/2022 
COMERCIO E 
REPRES ENTACOES 
LTDA 

Marca: ACROBIOTEC 
Fabricante: ACROBIOTEC 
Modelo I Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE  RAPID()  COVID 19 ANTiGENO (TESTE  RAPID°  PARA 
SARSCOV-2) TESTE ANTÍGENO SARSCOV-2 EM AMOSTRAS HUMANAS DE  SWAB  NASOFARÍNGEO. TESTE 
IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO DE DIAGNOSTICO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO SARSCOV2 
EM AMOSTRAS HUMANAS DE  SWAB  NASOFARÍNGEO. ESTABILIDADE 2 A 300C, EMBALAGEM SELADA. composIgÃo 
DO  KIT  PARA TESTAGEM DISPOSITIVO TESTE, TAMPÃO, TUBOS DE EXTRAÇÃO COM TAMPAS (QUANDO 
NECESSÁRIO),  SWABS  ESTÉREIS PARA COLETA, INSTRUÇÕES DE USO. SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE 
SENSIBILIDADE: 91%, ESPECIFICIDADE 99%, AUTORIZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS SANITÁRIOS AUTORIZAÇÃO PELA 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). CONTROLE DE QUALIDADE CONTROLE INTERNO 
EMBUTIDO NO  KIT  DE ANALISE. BULA COM INSTRUÇÕES DA TÉCNICA E USO DO PRODUTO, EM  LINGUA  
PORTUGUESA REGISTRO 81325990154 VALIDADE DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 
(SESSENTA) MESES PRAZO DE ENTREGA: 7 (SETE) DIAS PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS 
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances (Obs: lances,  corn  * na frente indicam que foram excluídos) 
"  Valor do Lance CNI33/CPF  

R$ 8,1000 

R$ 7,1500 

R$ 7,1400 

R$ 7,1400 

R$ 7,1000 

R$ 7,0500 

R$ 7,0000 

R$ 6,9900 

R$ 6,9800 

R$ 6,5000 

R$ 6,4900 

R$ 6,5000 

R$ 6,4000 

R$ 6,2500 

R$ 6,2400 

R$ 6,2000 

R$ 6,1000 

R$ 6,0900 

R$ 6,0000 „ 
R$ 5,5900 

R$ 5,5500 

R$ 5,4000 

R$ 5,3900 

R$ 3,8700 

R$ 4,0500 

24.401.032/0001-67 

24.262.316/0001-10 

29.736.277/0001-69 

20.656.202/0001-01 

20.656.202/0001-01 

29.736.277/0001-69 

20.656.202/0001-01 

29.736.277/0001-69 

20.656.202/0001-01 

29.736.277/0001-69 

24.401.032/0001-67 

24.262.316/0001-10 

29.736.277/0001-69 

24.262.316/0001-10 

24.401.032/0001-67 

24.262.316/0001-10 

29.736.277/0001-69 

24.401.032/0001-67 

24.401.032/0001-67 

29.736.277/0001-69 

24.401.032/0001-67 

24.262.316/0001-10 

24.401.032/0001-67 

24.262.316/0001-10 

24.401.032/0001-67 

Data/Hora Registro 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08:41:00:510 

16/12/2022 08:52:36:930 

16/12/2022 08:54 :57: 227 

16/12/2022 08:55:06:903 

16/12/2022 08:55:41:600 

16/12/2022 08:56:41:513 

16/12/2022 08:56:53:943 

16/12/2022 08:57:12:647 

16/12/2022 08:58:24:340 

16/12/2022 09:04:05:190 

16/12/2022 09:04:53:157 

16/12/2022 09:05:06:443 

16/12/2022 09:05:14:460 

16/12/2022 09:05:23:213 

16/12/2022 09:05:35:380 

16/12/2022 09:05:43:140 

16/12/2022 09:05:48:327 

16/12/2022 09:05:53:480 

16/12/2022 09:06:59:487 

16/12/2022 09:07:29:537 

16/12/2022 09: 11:20: 680 

16/12/2022 09:11:35:470 

11:34:40 

22/12/202213:33 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

Modelo / Versão: Imuno-RAPIDO COVID-19 Ag 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste COVID-19 Ag  Kit  para determinação qualitativa do  virus  SARS-
CoV-2 (COVID-19), por método imunocromatografico, em amostras de  swab  da nasofaringe.  Kit  composto de: - 
Placa Teste - cassete plástico e tira teste impregnada com anticorpo conjugado com ouro coloidal, uma Linha de 
Teste com um segundo anticorpo especifico as proteínas do  virus  SARS-CoV-2, uma Linha de Controle (antiIgG 
camundongo) e uma Base absorvente. - Tampão de lise - tampão salino, contém azida soclica 0,095% como 
conservante. Marca: Wama Fabricante: Wama Diagnóstica Registro Anvisa: 10310030212 Modelo: Imuno-RAPIDO 
COVID-19 Ag Procedência: Brasil 
Porte da empresa: ME/EPP 

29.736.277/0001-69 EVORA COMERCIO E Sim Sim 4.000 R$ 7,1400 R$ 28.560,0000.15/12/2022 
SERVICOS DE 14:26:55 
EQUIPAMENTOS  
MEDICOS  E 
ODONTOLOGICOS LTDA 

Marca: HECIN 
Fabricante: HEICIN 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste rápido COVID 19 Antígeno (Teste Rápido para SarsCov-2) 
Porte da empresa: ME/EPP 

24.262.316/0001-10  STAFF MEDICAL Sim Sim 4.000 R$ 7,1500R$ 28.600,0000 15/12/20221 
DISTRIBUIDORA LTDA 1 13:48:18 
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Declaração 
Quantidade ME/EPP 

Não Não 20.000 

Valor 
Unit. 

R$ 0,2700 R$ 5 

Var 
ME/EPP 

Equiparada 

22/12/2022 13:33 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

'Eventos do Item 

Evento Data 

Encerramento 16/12/2022 
análise de 08:44:57 
propostas 

Abertura 16/12/2022 
• 08:51:06 

:Encerramento :16/12/2022 
'etapa aberta ! 09:11:15 

Observações 

Item com análise de propostas finalizada. 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

]Inicio  la 116/12/20221 Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance e.  
letapa fechada 09:11:15 15,5900. 

Encerramento 16/12/2022
Item encerrado para lances. 

09:16:16 

Encerramento 16/12/2022 Item com etapa fechada encerrada. 
etapa fechada 09:16:16 

Abertura do 
prazo - 16/12/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor  STAFF MEDICAL  DISTRIBUIDORA 
Convocação 10:42:36 24.262.316/0001-10. 
anexo 

tre R$ 5,3900 e R$ ! 

TDA, CNPJ/CPF: 

;Encerramento 
1do prazo - j16/12/2022 
Convocação 1 10:46:54 

!anexo 

:Abertura do 
prazo - 16/12/2022 
Convocação 15:35:59 
anexo 

Encerramento 
:do prazo - .19/12/2022 
'Convocação 07:59:47 
;anexo 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor  STAFF MEDICAL DI  
CNPJ/CPF: 24.262.316/0001-10. 

Convocado para envio de anexo o fornecedor  STAFF MEDICAL  DISTRIBUIDORA 
24.262.316/0001-10. 

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor STAF 
DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 24.262.316/0001-10. 

TRIBUIDORA LTDA, 

TDA, CNPJ/CPF:  

MEDICAL 

,Recusa de 
proposta 

• Recusa de 
proposta 

•Recusa da proposta. Fornecedor:  STAFF MEDICAL  DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 
20/12/2022 24.262.316/0001-10, pelo melhor lance de R$ 3,8700. Motivo: Anexou a docu 
14:18:31 Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento d 

Fabricante, porém a Licença Sanitária apresentada não consta atividade relacio 
produtos para saúde. Desta forma, a empresa foi desclassificada 

Recusa da proposta. Fornecedor: E  BOX  HOSPITALAR COMERCIO E REPRESEN 
CNPJ/CPF: 24.401.032/0001-67, pelo melhor lance de R$ 4,0500. Motivo: Ane 
Comprasnet a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e 
Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém o item cotado não atende cl 
exigida no descritivo. Desta forma, a empresa foi desclassificada. 

20/12/2022 
14:19:04  

CPF: 
entação exigida no 
Licitante e do 

l ada a distribuição de 

A COES LTDA, 
ou na plataforma 
ossui a Autorização de 
Sensibilidade  minima  

:Abertura do ! 
!prazo - 120/12/2022! 
Convocação 14:50:49 

lanexo 

Encerramento 
!do prazo - 20/12/2022 
!Convocação 15:55:29 
lanexo 

Convocado para envio de anexo o fornecedor EVORA COMERCIO E SERVICOS  
MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.736.277/0001-69. 

E EQUIPAMENTOS 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EVORA COMERCIO E SERVICOS DE 41) 
EQUIPAMENTOS  MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.736.277/01101-69. 

21/12/2022 
16:07:47  

21/12/2022 
16:04:13 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EVORA COMERCIO E SERVICOS DE  
MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.736.277/0001-69, pelo me 
5,5900. Motivo: Anexou na plataforma Connprasnet a documentação exigida n; 
Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabri 
de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada. 

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EVORA COMERCIO E SERVIC  
MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 29.736.277/0001-69 

Aceite de 
proposta 

„ 
Habilitação de 
fornecedor 

• 

QUIPAMENTOS 
hor lance de R$ 
'Anexo I do Edital de 
ante, as quais estão 

S DE EQUIPAMENTOS 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 11 - Reagente para diagnóstico clinico 

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

¡Marca: WAMA 
;Fabricante: WAMA DIAGNOSTICA 
!Modelo / Versão: URI-COLOR  CHECK  
!Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: URI-COLOR  CHECK  Tira teste para a dete 
de dez parâmetros na urina: Urobilinogênio, Glicose, Corpos Cetônicos, Bilirrubina,  Pro  

!Densidade e Leucócitos.  Kit  composto de: - Tira Teste - 10 parametros Teste URI-COL  

https://www.com  prasnet.gov.br/seg  u ro/i ndexgov.asp 

minagão semiquantitativa 
ina, Nitrito, pH,  Sangue,  
R CHECK:  Marca:  Wama 

14/20 

CNPJ/CPF Fornecedor 

66.000.787/0001-08 WAMA PRODUTOS 
PARA LABORATORIO 
LTDA 

r Global Data/Hora 
Registro 

.400,0000 12/12/2022 
16:08:17 
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Fabricante: Wama Diagnóstica Registro Anvisa:10310030091 Modelo: URI-COLOR  CHECK  Procedência: Brasil 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

32.833.748/0001-61 PRODLAC  PRODS Sim Sim  
MEDICOS  
• HOSPITALARES LTDA 

Marca: IN  VITRO  
Fabricante: IN  VITRO  
Modelo / Versão: INVISTRIP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reagente Para Diagnóstico Clinico 5 Tipo: Uroanálise , Características 
Adicionais: 10 Parâmetros , Apresentação: Tira 
Porte da empresa: ME/EPP 

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL Não Não 20.000 R$ 0,2745 
MEDICO HOSPITALAR 
LTDA 

Marca: WAMA 
Fabricante: WAMA 
Modelo / Versão: URI-COLOR  CHECK  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BR0339560 / TIRAS PARA UROANALISE - MINIMO 10 PARAMETROS 
TIRAS PARA UROANALISE - MINIMO 10 PARAMETROS PARA REALIZACAO DE UROANALISE, COM NO MINIMO OS 
SEGUINTES PARAMETROS: LEUCOCITOS, UROBILINOGENIO, BILIRRUBINA, SANGUE OCULTO, NITRITO, PH, 
GLICOSE, DENSIDADE, CETONAS, PROTEINAS. APRESENTACAO: FRASCO COM NO MINIMO 100 TIRAS. COTACAO: 
A EMPRESA DEVERA COTAR 0 PRODUTO POR UNIDADE, ISTO E, UMA TIRA. - Marca: WAMA - N.Comercial: URI-
COLOR  CHECK  - Reg.MS: 10310030091 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

11.308.834/0001-85 VIDA BIOTECNOLOGIA Não Não 
LTDA 

Marca: VIDA 
Fabricante: VIDA BIOTECNOLOGIA 
Modelo / Versão: URIVIDA 80785070087 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIRAS PARA URIANÁLISE - MÍNIMO 10 PARAMETROS 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

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

Valor do Lance CNPJ/CPF • Data/Nora Registro 

R$ 1,0000 11.308.834/0001-85 16/12/2022 08:41:00:510 

R$ 0,2745 00.802.002/0001-02 16/12/2022 08:41:00:510 

R$ 0,2700 66.000.787/0001-08 16/12/2022 08:41:00:510 

R$ 0,2700 1 32.833.748/0001-61 16/12/2022 08:41:00:510 

R$ 0,2650 32.833.748/0001-61 16/12/2022 09:06:00:373 

R$ 0,2290 32.833.748/0001-61 16/12/2022 09:11:11:337 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

20.000 R$ 0,2700 R$ 5.400,0000 14/12/2022 
13:42:53 

R$ 5.490,0000 15/12/2022 
15:45:31 

20.000 R$ 1,0000 R$ 20.000,0000 15/12/2022 
11:20:16  

Eventos do Item"' 

Evento Data 

Encerramento 
16/12/2022 

análise de 
08:45:15 

propostas 

1 40  Abertura 16/12/2022  
08:51:07 

Encerramento 16/12/2022 
etapa aberta 09:09:32 

Inicio  la - 16/12/2022 
etapa fechada 09:09:32 

Encerramento 16/12/2022 
09:14:33 

Encerramento 16/12/2022 
etapa fechada 09:14:33 

Abertura do 
: prazo - 116/12/2022 
Convocação ! 10:46:47 
anexo 

Encerramentol 
do prazo - 116/12/2022 
Convocação 10:53:22 
anexo 

Observações 

Item com análise de propostas finalizada. 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 0,2650 e R$ 
0,2745. 

Convocado para envio de anexo o fornecedor PRODLAC  PRODS MEDICOS  HOSPITALARES LTDA, 
CNI3J/CPF: 32.833.748/0001-61. 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRODLAC  PRODS MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA, CNR)/CPF: 32.833.748/0001-61. 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

'Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRODLAC  PRODS MEDICOS  HOSPITALARES LTDA, 

.21/12/2022 N1 C P3/CPF: 32.833.748/0001-61, pelo melhor lance de R$ 0,2290. Motivo: Anexou na plataforma 

• 16:0432 Comprasnet a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de 
Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a: 

. empresa foi classificada. 

Habilitação de 21/12/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRODLAC  PRODS MEDICOS  HOSPITALARES LTDA - 
•fornecedor 16:07:47 ! CNPJ/CPF: 32.833.748/0001-61 

Não existem intenções de recurso para o item 

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

Aceite de 
proposta 

15/20 
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envio de lances. 

es.  

envio de lances. 
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Troca de Mensagens 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

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

Data 

16/12/2022 
08:41:00 

16/12/2022 
08:51:00 

16/12/2022 
08:51:00 

16/12/2022 
08:51:00 

16/12/2022 
08:51:01 

16/12/2022 
08:51:02 

16/12/2022 
08:51:02 

16/12/2022 
08:51:03 

16/12/2022 
08:51:04 

16/12/2022 
08:51:04 

16/12/2022 
08:51:04 

16/12/2022 
08:51:05 

16/12/2022 
08:51:06 

16/12/2022 
08:51:06 

16/12/2022 
08:51:07 

16/12/2022 
08:51:07 

16/12/2022 
09:06:55 

16/12/2022 
09:07:16 

16/12/2022 
09:08:15 

16/12/2022 
09:09:28 

16/12/2022 
09:09:32 

16/12/2022 
09:11:15 

16/12/2022 
09:11:16 

16/12/2022 
09:11:27 

16/12/2022 
09:11:56 

16/12/2022 
09:11:56 

16/12/2022 
09:12:17 

16/12/2022 
09:12:17 

16/12/2022 
09:13:16 

16/12/2022 
09:13:16  

Mensagem 

A sessão pública esta aberta. Nesta compra haverá um período sara a realização da 
análise de propostas e após este período os itens serão disponibiliz ;dos para o inicio dos 
lances. Ate 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e I período de abertura 

para disputa  sera  entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. 

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

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos a envio de lances. 

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

0 item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lanc s 

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lanc 's 

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lanc 

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lanc 

0 item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lanc 

0 item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lanc 

Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o 

O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lanc s. 

0 item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de  Ian'  

Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos 

0 item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de  Ian  

Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos 

A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apres 
1,5400 e R$ 1,5600 poderá enviar um lance único e fechado  at  

16/12/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que aprese 
R$ 60,0000 poderá enviar um lance único e fechado até as 09:12: 

A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apres 
20,5000 e R$ 78,0000 poderá enviar um lance único e fechado a 

16/12/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apres ntou lance entre RS. 
15,5000 e R$ 78,0000 poderá enviar um lance único e fechado a e as 09:14:28 do dia 

16/12/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apre entou lance entre R$ 
0,2650 e R$ 0,2745 poderá enviar um lance único e fechado  at  as 09:14:32 do dia 

16/12/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apre entou lance entre R$ 
5,3900 e R$ 5,5900 poderá enviar um lance único e fechado  at  as 09:16:15 do dia 

16/12/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apres ntou lance no valor de 
R$ 434,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:16:16 do dia 16/12/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apre entou lance entre R$ 
34,0000 e R$ 38,0000 poderá enviar um lance único e fechado a é às 09:16:27 do dia 

16/12/2022. 

A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances fo  am  registrados pelos 
fornecedores convocados: R$ 1,4400 e R$ 1,4 00. 

0 item 8 esta encerrado. 

A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Nenhum fornecedor  con  ocado registrou lance. 

0 item 6 esta encerrado. 

A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Nenhum fornecedor  con  ocado registrou lance. 

0 item 3 esta encerrado. 

16/20 

envio de lances. 

ntou lance entre R$ 
às 09:11:55 do dia 

tou lance no valor de 
6 do dia 16/12/2022. 

ntou lance entre R$ 
é as 09:13:15 do dia 
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Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

31.085.156/0001- 
46 

31.085.156/0001- 
46 

16/12/2022 
09:13:24 

16/12/2022 
09:14:05 

16/12/2022 
09:14:29 

16/12/2022 
09:14:29 

16/12/2022 
09:14:33 

16/12/2022 
09:14:33 

16/12/2022 
09:16:16 

16/12/2022 
09:16:16 

16/12/2022 
09:16:17 

16/12/2022 
09:16:17 

16/12/2022 
09:16:28 

16/12/2022 
09:16:28 

16/12/2022 
09:18:25 

16/12/2022 
09:18:25 

16/12/2022 
09:19:06 

16/12/2022 
09:19:06 

16/12/2022 
09:19:11 

16/12/2022 
09:19:52 

16/12/2022 
09:50:53 

16/12/2022 
10:00:17 

16/12/2022 
10:00:36 

16/12/2022 
10:00:43 

16/12/2022 
10:00:58 

16/12/2022 
10:01:39 

16/12/2022 
10:02:08 

16/12/2022 
10:02:30 

16/12/2022 
10:03:23 

16/12/2022 
10:03:36 

16/12/2022 
10:04:18 

16/12/2022 
10:14:35 

16/12/2022 
10:14:56 

16/12/2022 
10:15:57 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

03.215.031/0001- 
58  

Pregoeiro 
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A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
19,5000 e R$ 249,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:18:24 do dia 

16/12/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
22,0000 e R$ 78,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:19:05 do dia 

16/12/2022. 

A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 
fornecedores convocados: R$ 17,8300. 

0 item 5 esta encerrado. 

A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 
fornecedores convocados: R$ 0,2290. 

0 item 11 está encerrado.  

A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 
fornecedores convocados: R$ 3,8700 e R$ 4,0500. 

0 item 10 está encerrado. 

A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. 

0 item 9 está encerrado. 

A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 
fornecedores convocados: R$ 12,0000, R$ 33,0000 e R$ 4,4156. 

0 item 1 está encerrado. 

A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 
fornecedores convocados: R$ 18,1818. 

0 item 4 esta encerrado. 

A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 
fornecedores convocados: R$ 18,1818. 

0 item 2 está encerrado. 

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade 
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". 

Iniciaremos a etapa de negociação 

Para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Prezado licitante poderia reduzir 
sua proposta para o item 01 R$4,40, 02 R$18,00, 04 R$ 18,00 ? 

Para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Fornecedor não se manifestou, 
abrirei prazo para o envio do anexo. 

Senhor fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 
00.802.002/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1. 

Senhor fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 
00.802.002/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 2. 

Senhor fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 
00.802.002/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 4. 

Para MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. - Prezado licitante poderia reduzir sua 
proposta para o item 03 R$ 20,00? 

Bom dia Senhores 

Sim, é possível a redução do valor. 

Para MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. - Ok obrigada, abrirei o prazo para o envio da 
proposta atualizada. 

Senhor fornecedor MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA., CNPJ/CPF: 31.085.156/0001-
46, solicito o envio do anexo referente ao item 3. 

Para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  LTDA - Prezado licitante poderia 
reduzir sua proposta para o item 05 R$ 15,00? 

Para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  LTDA - Fornecedor não se 
manifestou, abrirei prazo para o envio do anexo. 

Senhor fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  LIDA, CNPJ/CPF: 
80.392.566/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 5. 

Para GUINEZ  INTERNATIONAL  COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA - 
Prezado licitante poderia reduzir sua proposta para o item 06 R$ 27,99 o valor máximo 

aceitável? 

Sr. pregoeiro, conseguimos reduzir a proposta no valor solicitado de R$27,99 

obrigada, abrirei o prazo para o envio da proposta atualizada. 

16/12/2022 
10:25:42 

16/12/2022 Para GUINEZ INTERNATIONAL  COMERCIO  REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA - Ok 
10:26:53 

https://www.comprasnetgov.br/seguro/indexgov.asp 17/20 



Para  STAFF MEDICAL  DISTRIBUIDORA LTDA - Ok obrigada, abrirei prazo para o envio do 
anexo. 

Senhor fornecedor  STAFF MEDICAL  DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/C 
10, solicito o envio do anexo referente ao item 

Para PRODLAC  PRODS MEDICOS  HOSPITALARES LTDA - Prezado lik 

F: 24.262.316/0001-
0. 

itante poderia reduzir  
sua proposta para o item 11 R$ 0,2100' 

Bom dia Senhores! Estamos com nosso melhor p 

Para PRODLAC  PRODS MEDICOS  HOSPITALARES LTDA - Ok obriga a, abrirei o prazo para 
o envio do anexo. 

Senhor fornecedor PRODLAC  PRODS MEDICOS  HOSPITALARE LTDA, CNPJ/CPF: 
32.833.748/0001-61, solicito o envio do anexo referente1 ao item 11. 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor  STAFF MEDICAL  DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 
24.262.316/0001-10, enviou o anexo para o íterTfl 10. 

obrigado 

ego! 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRODLAC  PRODS MEDICOS  HO 
CNPJ/CPF: 32.833.748/0001-61, enviou o anexo para 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMEN 
CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, enviou o anexo para 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO 
CNPJ/CPF: 22.437.236/0001-22, enviou o anexo para 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO 
CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, enviou o anexo para 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO 
CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, enviou o anexo para 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO 
CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, enviou o anexo para 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACMED SOLUCOES EM SAUD 
31.085.156/0001-46, enviou o anexo para o ite 

PITALARES LTDA, 
Item 11. 

OS MEDICOS LTDA,410 
o item 5. 

OSPITALARES LTDA, 
o item 9. 

OSPITALAR LTDA, 
o item 1. 

OSPITALAR LTDA, 
o item 2. 

OSPITALAR LTDA, 
o item 4. 

LTDA., CNPJ/CPF: 
3.  

16/12/2022 
10:26:56 

16/12/2022 
10:27:55 

16/12/2022 
10:30:21 

16/12/2022 
10:30:40 

16/12/2022 
10:31:34 

16/12/2022 
10:31:40 

16/12/2022 
10:32: 25 „ 

16/12/2022 
10:36:30 

16/12/2022 
10:37:21 

16/12/2022 
10:37:54 

16/12/2022 
10:38:00 

16/12/2022 
10:38:45 

16/12/2022 
10:39:11 

16/12/2022 
10:41:38 

16/12/2022 
10:42:31 

16/12/2022 
10:42:36 

16/12/2022 
10:43:31 

16/12/2022 
10:45:50 

16/12/2022 
10:46:42 

16/12/2022 
10:46:47 

16/12/2022 
10:46:54 

16/12/2022 
10:47:02 

16/12/2022 
10:53:22 

16/12/2022 
10:54:58 

16/12/2022 
10:55:23 

16/12/2022 
11:19:13 

16/12/2022 
11:19:23 

16/12/2022 
11:19:32 

16/12/2022 
11:20:30 

16/12/2022 
11:48:12 
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Sistema 

Pregoeiro 

Sistema 

09.427.563/0001- 
35 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

22.437.236/0001- 
22 

Sistema 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

124.262.316/0001- 
10 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

32.833.748/0001- 
61 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

32.833.748/0001- 
61 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema  
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Senhor fornecedor GUINEZ  INTERNATIONAL  COMERCIO REPRESEN ACAO E IMPORTACAO 
LTDA, CNPJ/CPF: 03.215.031/0001-58, solicito o envio do anexo eferente ao item 6. 

Para FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. - Pr zado licitante poderia 
reduzir sua proposta para o item 08 R$ 1,40? 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUINEZ  INTERNATIONAL  COMERCI REPRESENTACAO E 
IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.215.031/0001-58, enviou o anexo para o item 6. 

Bom dia, Sr pregoeiro estamos em nossa melhor o erta. 

Para FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. - obrigada, abrirei o 
prazo para o envio do anexo. 

Senhor fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGI NE LTDA., CNPJ/CPF: 
09.427.563/0001-35, solicito o envio do anexo  referent  ao item 8. 

Para PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Prezado licitante poderia 
reduzir sua proposta para o item 09 R$ 430,0d? .. „ 

Bom dia, para este item ja estamos em nosso prego ninimo. 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTO I PARA HIGIENE LTDA. 
CNPJ/CPF: 09.427.563/0001-35, enviou o anexo para item 8. 

Para PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Ok obngada, abrirei o prazo 
para o envio do anexo. 

Senhor fornecedor PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR S LTDA, CNPJ/CPF: 
22.437.236/0001-22, solicito o envio do anexo  referent  ao item 9. 

Para  STAFF MEDICAL  DISTRIBUIDORA LTDA - Prezado licitante poderia reduzir sua 
proposta para o item 10 R$ 3,8000? 

Para  STAFF MEDICAL  DISTRIBUIDORA LTDA - Para  STAFF MEDICAL  DISTRIBUIDORA  LTD  
- Prezado licitante poderia reduzir sua proposta para o item 10 R$ 3,8000? 

Bom dia, infelizmente estamos em nosso melhor ialor 

Senhores, grato pela disputa. Enviarei a documentação da proposta para o setor técnico 
para análise de adequabilidade. Assim que o julgamento estiver ancluído, os senhores 

serão avisados previamente da data para divulgação desse resl.iltado.  Solicito que 
acompanhem os avisos emitidos. Até breve. 

16/12/2022 Para  STAFF MEDICAL  DISTRIBUIDORA LTDA - Prezados, informo l ' ue o setor técnico da 
15:35:08 Feas, verificou algumas pendências na documentação envia la pela empresa 

provisoriamente classificada em primeiro lugar. Para tanto abro o razo de 02 horas para 
envio da diligência. 

16/12/2022 Para  STAFF MEDICAL  DISTRIBUIDORA LTDA - Para o item 10, a e ,presa  STAFF MEDICAL  
15:35:37 DISTRIBUIDORA LTDA anexou a Licença Sanitaria, no entanto, aatividade constante é 

para o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Favor solicitar a 
empresa a Licença Sanitária ou correspondente para a atividade de comércio e ou 

distribuição de produtos para saúde. 

16/12/2022 Senhor fornecedor  STAFF MEDICAL  DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 24.262.316/0001- 
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Eventos da Licitação 

Evento Datailiora. 

Alteração equipe 05/12/2022  
08:08:33 

Abertura da sessão 
pública 

Encerramento da 
análise de 
propostas 

16/12/2022 
08:51:00  Etapa de análise de propostas encerrada. 

Pregoeiro 
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15:35:59 10, solicito o envio do anexo referente ao item 10. 

Pregoeiro 16/12/2022 Informo que entrei em contato com a Licitante para notifica-la. 
15:41:24 

Sistema 19/12/2022 Senhor fornecedor  STAFF MEDICAL  DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 24.262.316/0001- 
07:59:47 10, o prazo para envio de anexo para o item 10 foi encerrado pelo Pregoeiro. 

Pregoeiro 20/12/2022 Para EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  E ODONTOLOGICOS 
14:25:40 LTDA - Prezado licitante uma vez que, as empresas 1a e 2a colocada para este item foram 

desclassificadas, seria possível reduzir sua proposta a R$ 3,87? 

Boa tarde, Sr. Pregoeiro 29.736.277/0001- 20/12/2022 
69 14:35:52  

29.736.277/0001- 20/12/2022 
69 14:36:14 

29.736.277/0001- 20/12/2022 

Só um momento por gentileza estamos verificando 

--V 
Sr. Pregoeiro, já estamos com nosso menor valor de lance para o item 

69 14:40:45 

Pregoeiro 20/12/2022 Para EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  E ODONTOLOGICOS 
14:47:17 LTDA - Ok obrigada. , 

Pregoeiro 20/12/2022 Para EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  E ODONTOLOGICOS 
14:48:25 LTDA - Prezados, para fins de habilitação informo que verificou-se algumas pendências na 

documentação enviada pela empresa provisoriamente classificada em terceiro lugar. Para 
tanto abro o prazo de 02 horas para envio da diligência. 

Pregoeiro 20/12/2022 Para EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  E ODONTOLOGICOS 
14:49:53 LTDA - Apresente 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 §1c,  da Lei 8666/93. 

Sistema 20/12/2022 
14:50:49 

Senhor fornecedor EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  E 
ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.736.277/0001-69, solicito o envio do anexo 

referente ao item 10. 

29.736.277/0001- 20/12/2022 Sr. Pregoeiro, além do atestado é necessário o envio de algum outro documento para 
69 14:52:10 habilitação? 

Pregoeiro 20/12/2022 Para EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS  MEDICOS  E ODONTOLOGICOS 
14:54:10 LTDA - Prezado licitante, a atestado de capacidade técnica conforme diligência e a 

proposta atualizada. 

29.736.277/0001- 20/12/2022 De acordo, obrigada 
69 14:56:02 

Sistema 20/12/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 
15:55:29 MEDICOS  E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.736.277/0001-69, enviou o anexo 

para o item 10. 

Pregoeiro 20/12/2022 Prezados, informo a conclusão da análise dos produtos pelo Setor Técnico quanto a 
16:58:44 adequabilidade das propostas. 

20/12/2022 Informamos que a divulgação do resultado de julgamento se dará na data de 21 de 
16:59:33 dezembro de 2022 por volta das 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. 

21/12/2022 Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os 
16:07:49 itens/grupos na situação de "aceito e habilitado' ou "cancelado no julgamento 

21/12/2022 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/12/2022 as 
16:08:27 12:00:00. 

Julgamento de I16/12/20221 Inicio da etapa de julgamento de propostas 
propostas 09:19:11 

Previsão de reabertura: 21/12/2022 16:00:00; Informamos que a divulgação do resultado de 
Suspensão 20/12/2022 julgamento se dará na data de 21 de dezembro de 2022 por volta das 16:00 h, em virtude da 

administrativa 17:01:20 conclusão dos procedimentos de julgamento. Por conseguinte, a partir desta data se contarão 
os prazos para interposição de recursos conforme item 14 do edital. 

Reativação 21/12/2022 
16:00:09 

Abertura do prazo 21/12/2022 Abertura de prazo para intenção de recurso 
16:07:49 

Fechamento do 21/12/2022, Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/12/2022 as 12:00:00. prazo 16:08:27 
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Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi 
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto No 10.024 de 
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:32 horas do dia 22 de dezembro de 2022, 
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
Pregoeiro Oficial 

SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO 
Equipe de Apoio 

VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 
Equipe de Apoio 

JULIANO EUGENIO DA SILVA 
Equipe de Apoio 

Im  prim  i r ci 
 Relatório 
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