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16.13. Após a assinatura do contrato, a licitante deverá aguardar a libera-

cão e emissão das Ordens de Serviço, para providenciar o inicio dos respectivos 

serviços. 

16.14. 0 prazo para entrega dos itens terá inicio a partir da data de rece-

bimento da Ordem de Serviço. 

17 — Do reajustamento em sentido geral 

17.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor 

contratual são as estabelecidas na minuta do termo contratual, anexo a este edital. 

18 — Do recebimento do objeto e da fiscalização 

18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de 

fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo a este edital. 

19— Das obrigações 

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este edital. 

20 — Do Pagamento 

20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo 

de Referência e minuta do termo contratual, anexos a este Edital. 

21 — Das Penalidades 

19.1. 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 
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aplicadas as penalidades seguintes, independente de outras previstas em lei, 

facultada defesa prévia ao interessado: 

a) Advertência. 

b) No caso de atraso injustificado na prestação de serviços, ou ainda na 

execução do contrato, multa de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o 

valor da parcela ou etapa inadimplida, até o prazo máximo de 10 (dez) 

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

cancelado ou o contrato ser considerado rescindido, a critério da 

Administração. 

c) No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 

10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação. 

d) As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 

e) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não 

superior a 02 (dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade 

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

tração Pública, de acordo com a Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Muni-

cipal 610/2019. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Feas, en-

quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-

lidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Adminis-

tração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

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

g) Decisão Cautelar de Suspensão, para situações pendentes de julga-

mento que possam, pela quantidade ou gravidade das mesmas, implicar 

em potencial prejuízo à administração pública ou A saúde da população, 

poderá a autoridade competente considerar cautelar e provisoriamente 

impedido o fornecedor de participar de novos certames licitatórios junto 

Feas, até decisão administrativa definitiva. 
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19.2 As penalidades de multa de mora e punitiva serão aplicadas, 

observado o procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

19.3 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 à penalização, em conta a ser informada pela Contratante. 

19.4 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. 

19.5 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outras. 

19.6 Sem prejuízo da aplicação, à detentora, das sanções cabíveis, a Ad-

ministração recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos 

que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou ex-

trajudicial de perdas e danos. 

19.7. 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 Li-

citações, o caso será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das medidas Admi-

nistrativas a serem aplicadas contra quem der causa ao crime. 

19.8 Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha ca-

dastral da Contratada na Feas. 

22 — Disposições Gerais 

20.1. Para o cumprimento do objeto desta licitação será firmado contrato 

entre a pessoa jurídica vencedora e a Feas, observadas as condições estipuladas 
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neste Edital, da proposta da licitante vencedora, na forma da minuta do contrato que 

faz parte integrante deste Edital e, no que couberem, as disposições estabelecidas 

nos Artigos 54 a 88, da Lei n° 8.666/1993. 

22.2. 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. 

22.3. A contratante reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, paralisar 

ou suspender a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos 

serviços já prestados e devidamente atestados pelo gestor do contrato. 

22.4. A detecção, pela Contratante, a qualquer tempo durante a execução 

dos serviços, de vícios de qualidade, importará na aplicação dos dispositivos da Lei 

n°8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

22.5. 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. 

22.6. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito ás obrigações fiscais, trabalhistas, 

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

objeto deste Pregão. 

22.07. Atendida a conveniência administrativa, fica a licitante vencedora 

obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os 

eventuais acréscimos ou supressões de que trata o parágrafo 1° do artigo 65 da Lei 

Federal n.° 8.666/93. 
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22.08. Em caso de não aceitação do serviço prestado por estarem em 

desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuidas A licitante. 

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

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

os custos referentes ao procedimento serão de responsabilidade da 

licitante/Contratada. 

22.10. 0 abandono dos serviços em qualquer etapa, por parte da 

empresa contratada, ensejará ação de perdas e danos. 

22.11. 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. 

22.12. 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. 

22.13. 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. 

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

22.13.1.1. "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; 

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

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 
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22.13.1.3. "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo 

entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 

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

competitivos; 

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

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

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

22.13.1.5. "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. 

22.14. 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 muiicipal e dá 

outras providências 

22.15. 0 Pregoeiro poderá inabilitar, ou desclassificar a proposta ou 

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

fato ou circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios 

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

22.16. Ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio é facultado solicitar das 

proponentes esclarecimentos com relação aos 

apresentados, bem como promover diligências ou 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 

documentos ou produtos 

solicitar pareceres técnicos 
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22.17. Quando solicitado pelo Pregoeiro, os documentos poderão ser 

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

simples. 

22.18. Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos de 

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

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

22.19. 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. 

22.20. 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. 

22.21. 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. 

22.22. Os prazos estabelecidos neste Edital, contar-se-ão em dias corri-

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

bos os casos exclui-se o primeiro dia e conta-se o último dia. 

22.23. Os termos do edital prevalecem sobre os termos da plataforma 

compras governamentais em caso de contradição documental. 

22.24. Em caso de dúvidas nos descritivos dos serviços, entrar em 

contato com o Sr.  William Cesar  Barboza, wbarboza@feaes.curitiba.prgov.br, 

através de pedido de esclarecimento. 
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22.25. 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. 

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

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, xx de xxxxxx de 2022. 

William Cesar Barboza  

Pregoeiro 
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Anexo 1 — Termo De Referência 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Do objeto 

Contratação de empresa especializada para futuro fornecimento de 

grampeadores cirúrgicos e suas respectivas cargas, através de contrato de consignação, 

pelo período de 12 (doze) meses. 

Justificativa 

Os grampeadores cirúrgicos listados neste processo serão destinados aos 

usuários do Sistema Único de Saúde, atendidos pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde 

por um período de 12 (doze) meses. 

Informo que, todos os itens constantes no presente processo tratam-se de 

ressuprimento de itens já padronizados. 

Solicito para a aquisição destes materiais realização de contrato de consignação, 

levando em consideração o curto espaço de tempo em que poderão ser utilizados nos 

pacientes. Assim, em razão do risco de morte, os materiais licitados deverão estar 

disponíveis de forma imediata aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos. 

Ainda, que para estes casos, o instituto da consignação mostra-se mais racional 

do que a aquisição antecipada, pois, em razão das individualidades de cada paciente, não 

seria possível precisar previamente as características técnicas do material adequado para 

cada caso. 

Por tudo isso, ficou determinado que deverão ser consignados um  minim,  

previamente estipulado em contrato, possibilitando ao profissional médico optar pela peça 

que melhor atenda ás especificidades do paciente. 

Por fim, considerando o disposto no  Art.  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 nos 

itens deste certame ao mercado em geral, visando o interesse público, a vantajosidade, a 

eficiência e a economicidade do processo. 

1 Art.  13. Não se aplica o disposto nos artigos 10, 11 e 12 quando: I. não houver um mínimo de 3 fornecedores 
competitivos enquadrados como MEP's sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório; II. o tratamento diferenciado e simplificado para as MEP's não 
for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 
contratado; 
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Ill. Justificativa para aquisição por lotes 

O julgamento das propostas deve ser feito por menor prego por lote, uma vez 

que os itens dos lotes 01 e 02 (grampeadores lineares cortantes e cargas nos respectivos 

tamanhos) devem ser necessariamente compatíveis entre si (de mesma marca e modelo) e 

a aquisição feita de fornecedores diversos inviabilizaria suas utilizações dada a possibilidade 

de aquisição de marcas diversas e incompatíveis entre si. 

IV. Do Descritivo dos itens 

• Lote 01 

Item 01: 214302 I BR0430380 I Grampeador cirúrgico linear cortante 75-80 mm: 

Grampeador linear cortante 75-80mm, descartável, recarregável com cargas 

intercambiaveis, com grampos de titânio de 3.8mm de altura e 04-06 linhas de grampo, 

possuindo 75-80mm de comprimento, com tecnologia de direcionamento do grampo, lâmina 

incorporada a carga, sistema de segurança contra disparos acidentais, disparo bilateral, 

empunhadura emborrachada ou com sistema antideslizante. A embalagem deverá possuir 

dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização, validade e número de 

registro na Anvisa. 1 

Quantidade: 60 unidades 

Valor máximo estimado: R$ 1.065,24 

Item 02: 214304 / BR0433578 / Carga para grampeador cirúrgico linear cortante 75-

80mm de altura: 

Carga para grampeador linear cortante de 75-80mm, descartável, intercambiaveis, com 

grampos de titânio de 3.8mm de altura e 4.8 mm de altura, tecnologia de direcionamento do 

grampo, lâmina incorporada a carga, disparo bilateral. A embalagem deverá possuir dados 

de identificação e procedência, data e tipo da esterilização, validade e número de registro na 

Anvisa. 

Quantidade: 120 unidades 

Valor máximo estimado: R$ 283,59 
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• Lote 02 

Item 03: 214305 / BR0430376 / Grampeador curvo cortante: 

Estéril, pré-carregado com um cartucho, com opção de disparo múltiplo num único paciente. 

Com  cabeça curva que dispare 4 linhas de grampos de titânio com fechamento de 2,00mm, 

cortando simultaneamente entre a segunda e a terceira linha de grampos, criando uma 

transecção curva de 40mm em um espaço de 30mm. Possuir trava de segurança para evitar 

o disparo acidental do grampeador com recarga utilizada ou sem recarga, e pino de 

retenção na ponta  distal,  acionado manualmente ou automaticamente. 0 dispositivo deve 

possuir outra característica que impeça o disparo a menos que o gatilho de fechamento 

esteja totalmente acionado. 0 instrumento pode ser recarregado cinco vezes, para um 

máximo de seis disparos por instrumento durante uma única intervenção. Instrumento 

descartável e esterilização com validade  minima  de 3 anos. A embalagem deverá possuir 

dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização, validade e número de 

registro na Anvisa. 

Quantidade: 10 unidades 

Valor máximo estimado: R$ 1.326,32 

• Lote 03 

Item 04: 221608 / BR0428435 / Grampeador cirúrgico circular cortante 28 a 29mm: 

Descartável disparo único insere duas fileiras de grampos de titânio, com conjunto carga 

com diâmetro com tamanhos 28 a 29mm, equipado com lâmina de aço inoxidável 440 com 

gume biselado com haste de 22cm ou 35 cm, com dispositivo de comando pra angulação da 

ogiva após o disparo, com dois acessórios tipo trocarte em versão de ponta romba e ponta 

perfurante, equipado com recurso de  feedback  visual para aproximação do conjunto ogiva/ 

carga e encaixe da haste da ogiva com trocarte, ogiva com orifícios para drenagem de 

fluidos, trava de segurança após o disparo e tecnologia de direcionamento do Grampo. A 

embalagem deverá possuir dados de identificação e procedência, data e tipo da 

esterilização, validade e número de registro na Anvisa. 

Quantidade: 20 unidades 

Valor máximo estimado: R$ 1.058,28 
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• Lote 04 

Item 05: 214564 / BR0428436 / Grampeador cirúrgico circular cortante 31 a 33mm: 

Descartável disparo único insere duas fileiras de grampos de titânio, com conjunto carga 

com diâmetro com tamanhos 31 a 33mm, equipado com lâmina de aço inoxidável 440 com 

gume biselado com haste de 22cm ou 35 cm, com dispositivo de comando para angulação 

da ogiva após o disparo Tilp  top,  com dois acessórios tipo trocarte em versão de ponta 

romba e ponta perfurante, equipado com recurso de  feedback  visual para aproximação do 

conjunto ogiva/ carga e encaixe da haste da ogiva com trocarte, ogiva com orifícios para 

drenagem de fluidos, trava de segurança após o disparo e tecnologia de direcionamento do 

Grampo. A embalagem deverá possuir dados de identificação e procedência, data e tipo da 

esterilização, validade e número de registro na Anvisa. 

Quantidade: 20 unidades 

Valor máximo estimado: R$ 1.022,85 

V. Condições gerais para cotação 

1) Os itens de cada um dos lotes deverão, obrigatoriamente, ser compatíveis entre si. 

2) As respectivas empresas contratadas deverão disponibilizar, de forma consignada, 

minimamente: 

• 05 (cinco) unidades de Grampeador linear cortante 75/80mm; 

• 08 (oito) unidades de carga para Grampeador linear cortante 75/80mm; 

• 02 (duas) unidade de Grampeador Curvo Cortante 

• 02 (duas) unidade de Grampeador Circular Cortante 28/29mm 

• 02 (duas) unidades de Grampeador Circular Cortante 31/33mm 

3) 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) Os produtos cotados deverão seguir as normas vigentes, conforme RD C 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. 

5) As embalagens individuais ou secundárias dos produtos devem apresentar: 
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• 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. 

Data de fabricação. 

Prazo de validade. 

Identificação do produto (conteúdo da embalagem). 

Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função. 

• Quando necessário a palavra "estéril" (indicando processo de 

esterilização). 

• Condições de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto 

médico. 

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

da AN VISA. 

• 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. 

• 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. 

• Os produtos importados, que tenham numeração diferente do padrão 

brasileiro deverão apresentar identificação na embalagem individual do número 

correspondente do equivalente ao padrão brasileiro. 

• As informações constantes nas embalagens devem estar em português, ou 

em idioma estrangeiro acompanhado de tradução para o português. 

6) A Feas poderá, caso julgue necessário, enviar o produto para análise em laboratório, e os 

custos correrão por conta da empresa Licitante. 

• No caso do produto apresentar alterações em sua composição, aspecto,  etc.,  ou 

mesmo havendo denúncias, a empresa será informada e deverá providenciar análise 

do produto em laboratório oficial. No caso de discordância, a Fundação Estatal de 

Atenção à Saúde se reserva o direito de realizar a análise sendo que o ônus será de 

inteira responsabilidade do fornecedor. 
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7) Para os itens que deverão ser entregues esterilizados, serão aceitos os seguintes 

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

deverão seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. 

8) Por ocasião da entrega, somente serão recebidos os produtos que apresentarem no 

mínimo 80% (oitenta por cento) de seu prazo de validade ainda vigente para produto em que 

o prazo de validade total seja superior a 01 (um) ano, e de 90% (noventa por cento) para 

produtos em que o prazo de validade seja igual ou inferior a 01 (um) ano. Deverão ser 

entregues em no máximo 03 (três) lotes. Nas notas fiscais deverá vir discriminado o 

quantitativo de cada lote de todos os produtos entregues. 

9) Caso o laboratório fabricante ou o produto venha a ser interditado, a empresa vencedora 

deverá substituir o produto por outro com a mesma composição e concentração, devendo 

previamente obter a homologação da Feas para o produto proposto para substituição, sem 

custo. 

10) Entrega do material licitado: não serão aceitas modificações na quantidade, na 

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

serão avaliados pela Feas. 

11) A numeração e identificação dos produtos importados deverão seguir o padrão 

brasileiro. 

12) As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de 

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

1. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens originais de seu 

fabricante, contendo todas as identificações, quanto ás características, validade do 

produto e a sua procedência. Texto em português. 

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

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

solicitadas, fica a empresa obrigada a efetuar a troca dos mesmos, dentro do período de 

48h (quarenta e oito horas), sem ônus adicionais à Feas, caso em que não ocorrendo a 

troca, fica a empresa sujeita ás penalidades previstas no Edital de Embasamento. 

14) A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias consecutivos a partir 

do recebimento da Ordem de Compra,  ern  qualquer das unidades sob gestão da Feas, a 
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saber: 

a) Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns-Hmiza: localizado na 

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

a) Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na Rua 

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

b) Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara — UPA 

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

Tatuquara, Curitiba, Paraná; 

c) Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha — UPA 

Tatuquara: localizada na R. Carlos Klemtz, 1883 — Fazendinha, Curitiba, 

Paraná; 

15) As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas na Ordem de 

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

livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxas ou outros presentes As 

Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-6 em mora no dia seguinte ao vencimento 

deste prazo. 

16) 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 

será indicado no documento enviado. 

17) As proponentes deverão cumprir o solicitado neste Anexo, sob pena de desclassificação 

do(s) item(ns). 

Vi Documentos exigidos para a classificação das propostas: 

6.1.A — Licença Sanitária da empresa licitante (dentro de seu prazo de validade), ou 

documento equivalente na forma da lei, para empresas sediadas em locais aonde o 

sistema de saúde não seja municipalizado. Nos locais onde não sejam mais emitidos 

esses documentos, as empresas deverão apresentar cópia autenticada do deferimento 

publicado em Diário Oficial. 
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6.1„B — Autorização De Funcionamento da empresa licitante, concedida pelo 

Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua publicação no Diário Oficial da União. 

6.2.A — 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. 

• 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. 

* 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. 

• 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: 

6.2.B — 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. 

6.2.0 — Catálogo Do Produto Cotado, onde conste o modelo, bem como as 

especificações técnicas. 0 catálogo deverá estar em português ou acompanhado de 

tradução realizada por tradutor juramentado, nos termos da lei, sob pena de 

desclassificação. 

6.3. 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), atividade(s) e 

classe(s) constante(s) na AFE. 
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6.4. A não apresentação dos documentos solicitados acarretará na desclassificação 

dos respectivos itens. 

6.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo 

de cópia autenticada ou cópia simples. 

7. Do gestor e Fiscal do Contrato 

7.1. Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Luis Gustavo  Guides  

Cortiano (matricula funcional n.° 1702) e Daiana Lugarini (matricula funcional n.° 104)) como 

gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 

Daiana Lugarini 

Responsável Farmacêutica 

Comissão de Padronização Feas 
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Anexo 2 — Justificativa detalhada 

Justificativa para aquisição de 

"Grampeadores cirúrgicos e suas 

respectivas cargas" para a Fundação Estatal 

de Atenção ã Saúde. 

Processo Administrativo n°: 188/2022. 

Os grampeadores cirúrgicos listados neste processo serão destinados 

aos usuários do Sistema Único de Saúde, atendidos pela Fundação Estatal de 

Atenção à Saúde por um período de 12 (doze) meses. 

Informo que, todos os itens constantes no presente processo tratam-se de 

ressuprimento de itens já padronizados. 

Solicito para a aquisição destes materiais realização de contrato de 

consignação, levando em consideração o curto espaço de tempo em que poderão 

ser utilizados nos pacientes. Assim, em razão do risco de morte, os materiais 

licitados deverão estar disponíveis de forma imediata aos médicos responsáveis 

pelos procedimentos cirúrgicos. 

Ainda, que para estes casos, o instituto da consignação mostra-se mais 

racional do que a aquisição antecipada, pois, em razão das individualidades de cada 

paciente, não seria possível precisar previamente as características técnicas do 

material adequado para cada caso. 

Em tempo, solicito que o julgamento das propostas sejam por menor 

prego por lote, uma vez que os itens dos lotes 01 e 02 (grampeadores lineares 

cortantes e cargas nos respectivos tamanhos) devem ser necessariamente 

compatíveis entre si (de mesma marca e modelo) e a aquisição feita de 

fornecedores diversos inviabilizaria suas utilizações dada a possibilidade de 

aquisição de marcas diversas e incompatíveis entre si. 

Por tudo isso, ficou determinado que deverão ser consignados um 

previamente estipulado em contrato, possibilitando ao profissional médico 

optar pela peça que melhor atenda às especificidades do paciente. 

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

962/20162; no sentido de que não há três empresas enquadradas como ME/EPP, 

2 Art.  13. Não se aplica o disposto nos artigos 10, 11 e 12 quando: I. não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos 
enquadrados como MEP's sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório; II. o tratamento diferenciado e simplificado para as MEP's não for vantajoso para a 
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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 nos itens deste certame ao mercado em geral, visando o interesse 

público, a vantajosidade, a eficiência e a economicidade do processo. 

Curitiba, 28 de julho de 2022. 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras-Feas 

Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 
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Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para garantir que pelo 

menos três empresas participem deste certame, optamos por utilizar para todos os 
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Gerente Administrativo Feas 

Curitiba, 14 de julho de 2022. 
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Anexo 4- referencial de pregos balizador 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE 

Declaramos, conforme contido no  Art.  28 do Decreto Municipal 61012019 que, os pregos praticados neste processo estio de acordo  cam  os praticados no Mercado 
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1 214302 8R0430380 Grampeador cirúrgico linear cortante 75-80 mm unid 60 1.100,0000 1.033,0000 1.100,0000 1.033,0000 1.060,2000 SRP 1.033,0000 1.065,24 63.914,40 

2 214304 BRO433578 Carga para grampeador cirúrgico linear cortante 75-80mm de altura unid 120 :300,0000 254,0000 330,0000 254,0000 279,6800 SRP 253,9100 283,54 34.024,32 

3 214305 8R0430376 Grampeador curvo cortante unid 10 1.400,0000 1.039,8300 1.539,1300 SRP 1. compra 1.326,32 13.263,20 

4 221608 BR0428435 Grampeador cirúrgico circular cortante 28 a 29mm unid 20 1.200,0000 959,4000 1.100,0000 959,4000' 1.072,6000 SRP 14  compra 1.058,28 21.165,60 

5 214564 0R0428436 Grampeador cirúrgico circular cortante 31mm a 33mm unid 20 959,4000 ' 1.100.0000 959.4000 1.072.6000 SRP 958,0000 1.022,85 20.457,00 

TOTAL 152.824,52 

Valor total dos pregos escolhidos R$ 152.824,52 (cento  cc  nquenta e dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos). 

Delta Such de Pietro Caputo  
Diretora Administrativo Financeiro  Feas 
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Anexo — Minuta do termo contratual 

MINUTA CONTRATO DE ADMINISTRATIVO N.° XXX/2022-FEAS 

Contrato Administrativo n.° XXX/2022 — Feas, que 

entre si celebram a Fundação Estatal De Atenção 

Saúde e a empresa XXXX. 

Aos XX dias do mês de )(XXX do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de 

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, presentes de um lado o FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

ATENÇÃO À SAÚDE, doravante denominado CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF n.° 

XXXXXXXXXXXX, neste ato representada por seu Diretor-Geral xxxxxxxx, CPF/MF n.° 

)(XXX, na qualidade de Ordenador de Despesas e pela Diretora Administrativa Financeira 

xxxxxxxxx, CPF/MF n° XXXXX, assistidos pelo Assessor Jurídico, xxxxxxxx, OAB/PR n° 

xxxxxxx e de outro lado a empresa XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF n.° 

XXXXXXXXXXXX, com sede , n° XXXX, Bairro XXXX, CEP XXX(XX, 

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por )(XXXXXX, portador do 

RG n° )00(XXXX, inscrito no CPF/MF n° )0000(X, tendo em vista o Processo Administrativo 

n° xxx/2022 - Feas, Pregão Eletrônico n.° )00(/2022, ajustaram e acordaram celebrar o 

presente Contrato de Consignação, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO. 

Este contrato tem por objeto a aquisição, por meio consignado e parcelado, de 

Grampeadores cirúrgicos e suas respectivas cargas com quantidade máxima previamente 

estabelecida no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico n.° xxx/2022, e que deverão 

ser previamente disponibilizadas pelo fornecedor para utilização nas unidades atendidas 

pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

Parágrafo primeiro  

A quantidade máxima prevista para o presente contrato é de 

I. Até 60 (sessenta) Grampeador cirúrgico linear cortante 75-80 mm; 

II. Até 120 (cento e vinte) cargas para grampeador cirúrgico linear cortante 75-80mm 

de altura; 
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III. Até 10 (dez) Grampeador curvo cortante; 

IV. Até 20 (vinte) Grampeador cirúrgico circular cortante 28 a 29mm; 

V. Até 20 (vinte) Grampeador cirúrgico circular cortante 31 a 33mm; 

Parágrafo Segundo 

A empresa contratada deverá disponibilizar, de forma consignada, minimamente; 

• 05 (cinco) unidades de Grampeador linear cortante 75/80mm; 

• 08 (oito) unidades de carga para Grampeador linear cortante 75/80mm; 

• 02 (duas) unidade de Grampeador Curvo Cortante 

• 02 (duas) unidade de Grampeador Circular Cortante 28/29mm 

• 02 (duas) unidades de Grampeador Circular Cortante 31/33mm 

CLAUSULA SEGUNDA — DA UTILIZAÇÃO DOS BENS. 

A CONTRATANTE utilizará os bens descritos na cláusula primeira nas unidades 

atendidas pela Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba — Feas. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO FORNECIMENTO DOS INSUMOS 

Os produtos deverão ser entregues, em consignação,  de forma parcelada, 

conforme emissão de ordem de compra. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações constantes no Edital de Embasamento do Pregão 

Eletrônico XXX/2022 — Feas e seu respectivo Termo de Referência, a CONTRATADA obriga-

se a: 

I Disponibilizar no prazo estipulado, a partir da assinatura do contrato, os itens 

requisitados, objeto do Pregão Eletrônico n.° xxx/ 2022. 

IV Entregar os produtos em embalagens contendo, em  lingua  portuguesa, nome do 
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produto; nome comercial e seu código/referência; medida/volume/tamanho; 

composição do material; número do registro no MS e dados da empresa fabricante. 

II A reposição da quantidade consignada por motivo de utilização e a entrega de 

quantidade adicional para atendimento de cirurgias eletivas deverão ser feitas pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 07 (sete) dias consecutivos após a solicitação 

feita pelo setor de compras da Feas. 

Parágrafo Primeiro  

A empresa detentora não poderá, sem motivo justo, devidamente comprovado, 

informado e aceito pela Feas, recusar-se a entregar os materiais objetos do Pregão 

Eletrônico n.° )00</2022 — Feas, durante o período de vigência deste contrato. 

Parágrafo Segundo  

Caso seja verificado que o produto entregue não atende às especificações do 

Edital, bem como da proposta, o objeto será recusado motivadamente, e a contratada será 

notificada para que efetue a substituição dos produtos dentro do prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas. 

Parágrafo Terceiro  

Para emissão da Nota fiscal, após a utilização do material, a Feas emitirá 

documento, onde especificará o nome do paciente, número de prontuário, procedimento 

realizado, materiais empregados e número do lote para constarem na nota fiscal. 

Parágrafo Quarto  

Todas as informações relativas aos pacientes, informados para confecção da 

nota fiscal, deverão ser consideradas confidenciais e protegidas pelo sigilo profissional. 

Parágrafo Quinto  

A CONTRATADA deverá estar ciente que a Feas não está obrigada a adquirir 

qualquer quantidade dos produtos licitados, tendo em vista que o valor total arrematado, não 

6, em hipótese alguma, garantia de faturamento ou execução do contrato, ficando ao seu 

exclusivo critério, definir a quantidade e o momento da aquisição dos mesmos, de acordo 

com as propostas apresentadas para o lote e com as especificações estimadas, constantes 

no edital. 

CLAUSULA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATADA 
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A prestação de serviços, objeto deste contrato, não será exclusiva e tem caráter 

corporativo, não constituindo, em hipótese alguma, vinculo empregaticio de qualquer 

espécie, entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. Assim, todos os encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários correspondentes aos empregados da CONTRATADA, bem 

como a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre a prestação de 

serviços objeto deste contrato, serão de inteira responsabilidade do CONTRATADA. 

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

I Viabilizar os meios necessários ao cumprimento do contrato; 

II A CONTRATANTE não ser responsabiliza pela entrega de materiais a funcionários 

não credenciados, nem tampouco a materiais que não estejam previstos no Contrato.  

III  A CONTRATANTE se compromete a manter o local o qual ficarão as mercadorias, 

em perfeito estado, evitando-se desta forma a deterioração dos produtos. 

IV Cumprir as obrigações de pagamentos estabelecidas neste Contrato. 

V Adquirir da CONTRATADA os grampeadores, de acordo com sua necessidade 

dentro quantitativo previsto no Edital do Pregão Eletrônico n. ° xxx/2022 — Feas. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO VALOR 

0 valor global do contrato é de R$ XXXXX, conforme descrição dos lotes, 

destacando-se que este não será, em hipótese alguma, garantia de faturamento ou 

execução do contrato, apenas uma reserva do recurso, sendo que a remuneração será feita 

conforme utilização dos materiais, autorizados e calculados, com base no valor fixo descrito 

na proposta de preço da empresa vencedora do certame. 

Parágrafo Primeiro  

Somente serão quitados valores correspondentes às quantidades efetivamente 

utilizadas. 

Parágrafo Segundo  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão Por conta de 

recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebiveis através de 

Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender as metas definidas. 
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CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO 

I 0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota 

fiscal, devidamente atestada pelo gestor do contrato; 

II A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal após a solicitação da Feas, 

discriminando as quantidades efetivamente fornecidas e utilizadas, multiplicando-as 

pelo preço unitário de cada item fornecido com o valor correspondente. A nota fiscal 

deverá ser própria, não sendo aceita qualquer outra empresa estranha à registrada no 

Contrato.  

III  A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal em até 05 (cinco) dias úteis após a 

solicitação da Feas. 

IV A CONTRATADA deverá fazer constar na nota fiscal o número da ordem de compra, 

número do lote, nome do paciente, número do prontuário, nome do médico, data da 

cirurgia. 

V A CONTRATANTE somente atestará a entrega dos materiais e liberará a nota fiscal 

para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas 

VI A nota fiscal que não estiver corretamente formulada deverá ser devolvida dentro do 

prazo de conferência à CONTRATADA, e o seu tempo de tramitação desconsiderado 

para cálculo de prazo de pagamento. 

VII A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

VIII A critério da CONTRATANTE, poderão ser descontados, dos pagamentos devidos, 

os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras, de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro  

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas 

faturas apresentadas, esta comunicará por escrito à CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, 

contados a partir do primeiro dia  OW  após a protocolização das Notas Fiscais/Fatura. Neste 

caso, o prazo previsto no caput desta Cláusula será suspenso, até que haja a regularização 

da cobrança, sendo reiniciado o prazo para pagamento da fatura a partir dessa nova data, 

sem a ocorrência de quaisquer encargos à CONTRATANTE, seja a que titulo for. 
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Parágrafo Segundo  

Em sendo constatada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido após o 

pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará por escrito a 

CONTRATADA, a qual deverá efetuar o ressarcimento desses valores no faturamento do 

mês subsequente ao da comunicação. 

Parágrafo Terceiro  

A empresa deverá apresentar notas fiscais de acordo com os produtos 

efetivamente utilizados, em conformidade com os valores apresentados na proposta, a fim 

de que se possam efetuar os pagamentos de acordo com os recursos correspondentes. 

CLAUSULA NONA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  65 da Lei 8666/93. 

Parágrafo Único 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA — DA MORA 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais 

atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido 

deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes formulas: 

1=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

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

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita As 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

• Advertência. 

• no caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa de mora será 

de até1 % ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contratado, observa-

do o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I do Decreto Municipal 

610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita As penalidades previstas nos artigos 86, 

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

• no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa punitiva de 

10% 

• sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I do De-

creto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93. 

• Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior 

a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado A administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 8666/93. 

• Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com publica-

ção na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

Parágrafo Primeiro  

A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão ser 

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 
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Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, considerando 

sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os princípios que regem 

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer ás garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados 

pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, ou promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DO INADIMPLEMENTO 

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser motivo 

de sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 

a) não cumprir as obrigações assumidas; 

b) falir ou dissolver-se; 

c) tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades competentes, 

de acordo com a legislação em vigor; 

d) interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

entrega dos equipamentos, objeto do presente instrumento, fica assegurado 5 

CONTRATANTE, através do Gestor e do Suplente do contrato, o direito de exercer a mais 

ampla e completa fiscalização dos serviços contratados, podendo, para tanto, fazer uso de 

todos os recursos previstos no artigo 67 da Lei n° 8.666/93, ou de outroé meios que 

entender necessários, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade 

da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro 
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Quaisquer exigências referentes à fiscalização inerente ao objeto do contrato 

deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo  

O Gestor ou o Suplente do presente contrato anotará em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratual, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, dando ciência dos fatos 

CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, 

durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário. 

Parágrafo Quarto 

A fiscalização exercida no interesse da CONTRATANTE não exclui nem reduz a 

responsabilidade da empresa CONTRATADA na ocorrência de qualquer irregularidade, 

inclusive perante terceiros. As condutas ativas ou omissivas irregulares praticadas pela 

CONTRATADA não implicam corresponsabilidade da CONTRATANTE e/ou de seus 

agentes. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA— DOS IMPOSTOS E TAXAS 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e taxas que 

forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser criados. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DA RENUNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA— DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato poderá ser: 
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I - Unilateralmente e por escrito pela CONTRATANTE, nos casos de descumprimento 

pela CONTRATADA das condições pactuadas e, ainda, na forma dos incisos I a XII e 

XVII, do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo das 

sanções aplicáveis. 

II - Por acordo amigável entre as partes, desde que haja conveniência para a 

CONTRATANTE. Deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente.  

III  - Por iniciativa das partes na via administrativa ou judicial, nos casos enumerados 

nos incisos XII e XVII, do artigo 78, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 

hipóteses em que, desde que não haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida 

dos prejuízos regularmente comprovados, em conformidade com o disposto no 

parágrafo 2° e incisos, do artigo 79 e 80, daquele diploma legal. 

Parágrafo Primeiro  

Poderá ainda o contrato ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer 

tempo, observadas as seguintes condições: 

a) Na hipótese da CONTRATADA solicitar a rescisão, esta deverá  continuer  

prestando os serviços por período a ser estipulado pela CONTRATANTE, não 

inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da solicitação de 

rescisão. 

b) Na hipótese da CONTRATANTE solicitar a rescisão, deverá efetuar 

comunicação por escrito à CONTRATADA, com antecedência  minima  de ate 60 

(sessenta) dias, sendo então pagos os serviços comprovadamente prestados, 

não cabendo à CONTRATADA qualquer outra compensação ou indenização, 

seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo 

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver 

decretada sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fica o 

presente contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais 

pendências. 

Parágrafo Terceiro  

É vedado à CONTRATADA ceder ou transferir os direitos e obrigações 

decorrentes do presente contrato, sem prévia e expressa autorização e concordância da 

CONTRATANTE. 
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CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO ABANDONO 

0 abandono na execução dos serviços em qualquer etapa, por parte da 

CONTRATADA, ensejará na ação de perdas e danos em valor referencial igual ao dobro do 

valor contratado. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA OBSERVÂNCIA À LEI N° 8.666/93. 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA As normas 

contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis A espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA— DA VIGÊNCIA 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, 

mediante interesse entre as partes, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme previsto no 

inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. Não obstante, os prazos para realização dos serviços, 

constantes no Edital de Embasamento, deverão ser observados. 

CLAUSULA VIGÉSIMA— DO REAJUSTE 

Os preços acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, após 

decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, nos termos da 

Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, Decreto Municipal n° 610/2019 e Instrução Normativa n° 02/2021 — SMF, ou seja, será 

adotado como critério de reajuste o IPC- A. 

Parágrafo Único  

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice 

substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 

remanescente. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA— DOS GESTORES 
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Nomeia-se COMO fiscal e gestora do contrato Luis Gustavo  Guides  Cortiano 

(matricula 1.702) e como suplente Daiana Lugarini (matricula 104), para assunção das 

obrigações constantes do Decreto Municipal 2028/2011. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

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: 

a) 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; 

b) 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; 

C) 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; 

d) 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 .6 proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, 

seus funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou 

suspeita. 

Parágrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 
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multa ou penalidade imposta 5 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. 

Parágrafo 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. 

Parágrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

d) Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, especialmen-

te 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; 

e) Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e independente, 

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que tenha inge-

rência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma hipótese a 

CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais realiza-

dos pela CONTRATADA." 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA — DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para 

as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que depois de lido e 

achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemunhas, em uma 

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, XX de XXXXX de 2022. 

xxxxxxx 

Diretor Geral Feas 

Ordenadora das Despesas 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

XXXXXXXX XXXXXXX 

Diretora Administrativo-Financeira Feas Assessor Jurídico Feas 

1a Testemunha 2a  Testemunha 
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P.A. n° 188/2022 

Interessada: Fundação Estatal de Atenção à Saúde - FEAS. 

Assunto: Contratação de empresa para fornecimento de grampeadores cirúrgicos e suas 
respectivas cargas, através de contrato de consignação, de forma a atender as 
necessidades da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — FEAS, pelo período de 12 
(doze) meses. 

Parecer AJUR n.2 340/2022 

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

I — Relatório 

Trata-se de Minuta de Edital de Pregão Eletrônico s/n, para fornecimento de 
grampeadores cirúrgicos e suas respectivas cargas, através de contrato de consignação, materiais 

essenciais para o uso da equipe multidisciplinar no inicio e/ou continuidade dos tratamentos dos 
pacientes do SUS, para atendimento das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde — 
FEAS, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

Consta ao feito: 
- declaração de disponibilidade financeira (v.  fl.  01); 
- declaração do autorizador de despesas (v.  fl.  02); 
- justificativa para aquisição (v.  fl.  03); 
- termo de referência e descritivo (v. fls. 04/08); 
- minuta de contrato administrativo (v. fls. 09/15); 
- referencial de pregos (v.  fl.  16); 
- justificativa de escolha de pregos (v. f1.17) 
- cotações (v. fls. 18/51); 
- CNPJs (v. fls. 52/57); 
- designação de pregoeiro publicado em DOM (v.  fl.  58); 

- aprovação de minuta pela autoridade solicitante (v.  fl.  59); 

- minuta do edital de embasamento e anexos (fls. 61/93 v.). 

0 valor estimado da totalidade de itens está informado no importe de 
R$152.824,52 (cento e cinquenta e dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois 
centavos). 

E o relatório. 
Passo à manifestação. 
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II — Análise 

Preliminarmente, cumpre salientar que a análise desta Assessoria Jurídica cinge-
se aos aspectos jurídico-formais do instrumento editalicio, não tendo por função avaliar questões de 

ordem técnica, atinentes, por exemplo, a essencialidade, bem como às especificidades do item 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.  01 
subscrita pelo Assessor Financeiro da FEAS. 

In casu, pretende-se o fornecimento de grampeadores cirúrgicos e suas 
respectivas cargas, através de contrato de consignaçâo, sendo um serviço comum,  passive!,  portanto, 

de contratação via Pregão Eletrônico, nos termos do parágrafo único do artigo 1° do Decreto Municipal 

1235/2003:  

Art.  1° - As normas e os procedimentos para a utilização da modalidade Pregão, por 
meio da utilização de recursos da tecnologia de informação, denominado Pregão Eletrônico 
destinado a aquisições de bens e serviços comuns da Administração Municipal de Curitiba, 
obedecerão ao disposto neste Decreto. 

Parágrafo Único - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser concisa e objetivamente definidos no objeto do edital, 

em perfeita conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado, conforme 
previsto no Decreto Municipal n° 1217/2003. 

Nesse ponto, os padrões de desempenho e de qualidade do serviço constam 

objetivamente descritos no termo de referência acostado ao feito. 

De acordo com o item 1.1 do Edital consta o critério de julgamento de menor 

preço por lote para que haja somente um fornecedor para os itens, uma vez que os itens devem ser 
compatíveis entre si, de mesma marca e modelo, e a aquisição em fornecedores diversos inviabilizaria 

suas utilizações, conforme informado pela coordenadora de compras às fls. 03/04. 

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. 

A Lei Complementar Municipal n° 89/2014 estabelece, em seu artigo 17, 
hipóteses em que a restrição do certame à micro e pequena empresa, atenta à consecução do interesse 

público vejamos:  

Art.  17. Não se aplica o disposto nos  arts.  14, 15 e 16 quando: 

(—) 
I - não houver um mínimo de 3 fornece v\  . competitivos enquadrados como Microem presas e 

Empresas de Pequeno Porte sediados nkipio e capazes de cumprir as exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório; 
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II - o tratamento diferenciado e simplificado para as Microem presas e Empresas de Pequeno Porte 
não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do 
objeto a ser contratado; 

Ill - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos  art.  24 e 25, da Lei n2  8.666, de 21 de 

junho de 1993; 

IV — os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as Microem presas e Empresas de 
Pequeno Porte não forem expressamente previstos no instrumento convocatório. 

No caso em comento consta no preambulo do Edital justificativa de que 
considerando o disposto na legislação vigente, o presente certame devera ser promovido através de 
participação de ampla concorrência, visto que não se trata de serviço de natureza divisivel e que devem 
ser necessariamente compatíveis entre si. 

Consta a aprovação da minuta em sua versão final, pela autoridade promotora do 
certame, na forma exigida pelo artigo 50 § 1° do Decreto Municipal 610/2019.1  

Ill -  Considerações  Finals  

Portanto, opino  favoravelmente a aprovação da minuta, encontrando-se o 

certame em condições de prosseguimento. 

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, 05 de agosto de 2022. 

PEDRO HENRIQUE IGINrBDRGES 
Assessor Jurídico FEAS 

1  §1.9  É condição para a emissão de parecer por Procurador do Município a completa instrução dos procedimentos e a 

aprovação da minuta do edital pelo órgão promotor. 
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Processo Administrativo N° 188/2022 — Feas 

I — Ciente do Parecer Jurídico n° 340/2022 — 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, 05 de agosto de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz  

Diretor-Geral Feas 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

A Fundação Estatal De Atenção À Saúde torna 
público, para conhecimento dos interessados, 
que realizará licitação, sob a modalidade 
Pregão Eletrônico, com as seguintes 
características: 

Processo Administrativo n°: 188/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 123/2022. 

Pregão de ampla concorrência 

Objeto: "Contratação de empresa especializada para futuro fornecimento de 
grampeadores cirúrgicos e suas respectivas cargas, através de contrato de 
consignação, pelo período de 12 (doze) meses" 
Valor total estimado do pregão: R$ 152.824,52 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 11/08/2022 As 08:00 h até 
o dia 25/08/2022 As 08:40 h. 
Abertura das propostas: dia 25/08/2022 As 08:41 h. 
Data/horário para envio de lances: 25/08/2022 — a partir das 09:00 h. 

Curitiba, 11 de agosto de 2022. 

William Cesar Barboza  
Pregoeiro  

• As propostas e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a 
data e horários determinados acima. 0 portal em que ocorrerá a disputa é o 
compras governamentais (www.compras.gov.br). 

• 0 edital está A disposição dos interessados no portal de compras da Feas: 
compras governamentais (www.compras.gov.br), bem como no  site  da Feas: 
www.feaes.curitiba.prgov.br.  

• Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem 
devidamente cadastradas no portal de compras governamentais 
(www.compras.gov.br) e que apresentarem propostas. 

• Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967. 
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N° 153 - ANO XI 

CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2022 

Publique-se. 

Tiago Waterkemper 

Diretor Presidente 

Instituto Curitiba de Saúde, 11 de agosto de 2022. 

Felipe Brunatti Schnepel : Pregoeiro 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA -  FCC  

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Ratificação de Inexigibilidade de Licitação em favor de MARCOS 

ROBERTO CAMARGO TAVARES 02555970967. 

Em atendimento ao artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e de acordo com o disposto no artigo 25, "capur da Lei Federal n° 

8.666/93, ratifico a Inexigibilidade de Licitação em favor de MARCOS ROBERTO CAMARGO TAVARES 02555970967 

para a realização de 01 (uma) apresentação musical de Israel  Salazar  e Banda, no evento "Quero Curitiba sem Drogas", no dia 

13 de agosto de 2022, a partir das 19h30. 

Processo Administrativo: 01-130536/2022 

Valor total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

Fundação Cultural de Curitiba, 11 de agosto de 2022. 

Ana Cristina de Castro : Presidente da Fundação Cultural de Curitiba 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Fundação Estatal De Atenção A Saúde torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes caracterfsticas: 

Processo Administrativo n°: 188/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 123/2022. 

Objeto: "Contratação de empresa especializada para futuro 

fornecimento de grampeadores cirúrgicos e suas respectivas cargas, 

através de contrato de consignação, pelo período de 12 (doze) meses" 

Pregão de ampla concorrência 

Objeto: "Contratação de empresa especializada para futuro fornecimento de grampeadores cirúrgicos e suas respectivas 

cargas, através de contrato de consigna cão, pelo período de 12 (doze) meses" 

Valor total estimado do pregão: R$ 152.824,52 

Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 11/08/2022 As 08:00 h até o dia 25/08/2022 As 08:40 h. 

Página 70 

Abertura das propostas: dia 25/08/2022 As 08:41 h. 

Data/horário para envio de lances: 25/08/2022 — a partir das 09:00 h. 

'As propostas e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a data e horários determinados acima. 0 portal em 

que ocorrerá a disputa é o compras governamentais (www.compras.gov.br). 

•O edital está à disposição dos interessados no portal de compras da Feas: compras governamentais (www.compras.gov.br), 

bem como no  site  da Feas: www.feaes.curitiba.pr.gov.br. 

'Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem devidamente cadastradas no portal de compras 

governamentais (www.compras.gov.br) e que apresentarem propostas. 

• Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967. 

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

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

A Fundação Estatal De Atenção A Saúde torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes 

características: Registro de pregos para futuro fornecimento de 

jalecos modelo médico  

Processo Administrativo n°: 194/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 122/2022. 

Pregão Exclusivo MEIEPP 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de jalecos modelo médico  
Valor total estimado do pregão: R$ 144.434,00 

Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 11/08/2022 As 08:00 h até o dia 25/08/2022 As 08:39 h. 

Abertura da sessão pública: dia 25/08/2022 As 08:40 h. 

As propostas e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a data e horários determinados acima. 0 portal em 

que ocorrerá a disputa é o www.compras.gov.br. 

O edital está A disposição dos interessados no portal de compras da Feas: www.compras.gov.br  bem como no  site  da Feas: 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br. 

Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem devidamente cadastradas no portal de compras da 

Feas (www.compras.gov.br) e que apresentarem propostas. 

Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967. 

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

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° 188/2022. 

Pregão Eletrônico n° 123/2022. 

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

Eletrônico, cujo Edital assim se resume. 

Objeto: "Contratação de empresa especializada para futuro fornecimento de 

grampeadores cirúrgicos e suas respectivas cargas, através de contrato de 

consignação, pelo período de 12 (doze) meses". 

Pregão de ampla concorrência 

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 11 de agosto de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:40 h do dia 25 de agosto de 2022 

Data da abertura das propostas 08:41 h do dia 25 de agosto de 2022 

Inicio da sessão pública de disputa 09:00 h do dia 25 de agosto de 2022 

Informação: Por fim, não se trata de serviço de natureza divisível — conforme justificativa para 

disputa por menor preço por lote, uma vez que os itens dos lotes 01 e 02 (grampeadores lineares 

cortantes e cargas nos respectivos tamanhos) devem ser necessariamente compatíveis entre si (de 

mesma marca e modelo), nem mesmo serviço com valor inferior a oitenta mil reais, desta forma, este 

certame deverá ser promovido através de livre/ampla concorrência. 

Curitiba, 11 de agosto de 2022. 

kixrprp, -(bak  
William Cesar Barboza  

Pregoeiro 
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1 — Introdução 

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

público que realizará processo licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, 

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

será do tipo "menor prego por lote". 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.° 188/2022 — Feas, bem como as cláusulas abaixo 

descritas. 

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

152.824,52. 

1.3. As despesas decorrentes da aquisição dos serviços correrão por 

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

orçamento, recebiveis através de contrato de gestão celebrado com o município de 

Curitiba, para atender as metas definidas. 

2— Indicação Do Pregoeiro E Da Equipe De Apoio 

2.1. 0 Pregoeiro e equipe de apoio designados por meio da Portaria n.° 

48/2022 — Feas, responsáveis por este Pregão Eletrônico são 

Pregoeiro:  

William Cesar Barboza.  

Equipe de Apoio 

Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior; 

MireIle Pereira Fonseca. 
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2.2. Na ausência do Pregoeiro responsável, o presente pregão será 

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

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

condições previstas neste edital. 

2.3.1. Havendo necessidade de análise técnica para aferir relação de 

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

promotor ficará responsável por essa avaliação. 

3— Objeto da licitação 

3.1. 0 objeto desta licitação é "Contratação de empresa especializada 

para futuro fornecimento de grampeadores cirúrgicos e suas respectivas 

cargas, através de contrato de consignação, pelo período de 12 (doze) meses", 

conforme especificações contidas neste edital, seus anexos e no formulário proposta 

eletrônico. 

3.2. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas 

no Compras Governamentais e as especificações constantes neste Edital, 

prevalecerão as últimas. 

3.3. Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, 

os seguintes anexos: 

Anexo 1 — Termo de Referência. 

Anexo 2— Modelo de Proposta. 

Anexo 3— Justificativa detalhada. 

Anexo 4— Referencial de pregos balizador 

Anexo 5— Minuta do termo contratual 

4— Das impugnações, esclarecimentos e comunicados 
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4.1. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos 

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

abertura da licitação, devendo ser: 

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

deste termo; 

4.1.2. No seguinte endereço eletrônico: 

wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br  

4.1.3. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no portal 

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

empresas interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos emitidos pelo 

Pregoeiro no portal de compras governamentais. 

4.1.4. 0 Pregoeiro 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 23/08, dois dias úteis antes da data fixada para a realização da 

sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

4.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao 1110 

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

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

endereço eletrônico para contato, devendo ser: 

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

deste termo; 

4.3.2. No seguinte endereço eletrônico: 

wbarbozaC&Jeaes.curitiba.prgov.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 pelo Pregoeiro será 

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

disponibilizado no  "chat"  deste pregão eletrônico. 

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

serão conhecidas. 

4.7. É de responsabilidade (mica e exclusiva das empresas interessadas 

acompanharem os boletins de esclarecimentos e os comunicados emitidos. Não 

serão aceitas reclamações baseadas no desconhecimento do teor desses 

documentos. 

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

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

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

Eletrônico 

5— Condições De Participação 

5.1. A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na 

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

técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos recursos. 

5.2. Somente poderão participar da presente Licitação: 

5.2.1. Interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF. 

5.2.2. Satisfaçam integralmente as condições deste Edital; 

5.2.3. 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. 

5.2.4. Estejam cadastradas no sistema compras governamentais. 

Pregão Eletrônico n° 123/2022 - Feas Pagina 5 de 66 o 



Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

5.2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no 

artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa 

física e para o microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006. 

5.3. Não poderão participar desta licitação: 

5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administra-

tivos, na forma da legislação vigente; 

5.3.2. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer es-

fera federativa ou suspensas de licitar ou impedidas de contratar com o 

Município de Curitiba, enquanto durarem os efeitos da sanção; 

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

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 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 Indireta, não po-

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

findos os respectivos vínculos. 

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

sórcio. 

103  
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5.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará 

"sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo ás 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 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 cadastral no SICAF, 

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

sua forma eletrônica. 

6.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar 

previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 

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

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

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

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

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

6.4. Os interessados em participar desta licitação, preferencialmente, 

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

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

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

104/2019; 
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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 á 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 preço, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-6 automaticamente a etapa 

de envio dessa documentação. 

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

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

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

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

acesso aos dados constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

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

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do  art.  43, § 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  Onus  

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

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

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema; 

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

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

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

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. Menor prego por lote; 

8.1.2. Marca: inserir "não se aplica"; 

8.1.3. Fabricante: inserir "não se aplica"; 

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, quando for o caso; 

8.1.5. Neste campo descrição, as propostas não podem conter qualquer 
identificação do licitante proponente, tais corno nome, CNPJ, telefone,  e-

mail, etc.,  sob pena de desclassificação. 

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

8.4. Os 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 Edital, que os 

comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer ponto 

duvidoso antes de apresentá-la; 

8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a 

elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

8.8.4. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral responsabilidade 

pela entrega do objeto licitado; 

8.9. A empresa que utilizar qualquer forma passível de identificação no 

sistema eletrônico terá sua proposta desclassificada pelo Pregoeiro 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. 0 Pregoeiro 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 p licitante. 
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9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no siste-

ma, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento de-

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

9.6. 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

9.7. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

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

dos do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

10.2. 0 lance deverá ser ofertado pelo menor prego por lote. 

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 o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio justificada-

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

pa  de lance fechado atender às 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 o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

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

tantes para a recepção dos lances. 

tit 
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10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro per-

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

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

ro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

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

cio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

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. S6 poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

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

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, o prego-

eiro 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 decimais após a 

virgula. 

11 — Envio da proposta de pregos 

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

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

gociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 
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quando necessários A confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresenta-

dos. 

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

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

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

mentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-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 preços ofertados já estão inclusos os tribu-

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

sas necessárias à execução do objeto; 

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

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

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

contados da data de abertura da licitação. 

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

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

como proceder ao julgamento da habilitação das empresas classificadas. 

12 — Da aceitabilidade da proposta 
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12.1. Encerrada a etapa de negociação e envio de documentos, a sessão 

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

gar quanto à adequação ao objeto e é compatibilidade do preço em relação ao máxi-

mo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. Para tanto, poderá 

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

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

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

exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

ou 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 licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

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

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

classificação. 

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

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos 

e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessí-

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

classificação. 

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: 
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12.8. Autorização De Funcionamento da empresa licitante, concedida 

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

União. 

12.9. — Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde 

ou Cópia legível da publicação no DIÁRIO OFICIAL ou Cópia da Solicitação de Re-

validação dentro do prazo previsto em lei ou o Certificado de Isenção de Registro ou 

Notificação Simplificada, CONFORME 0 CASO. 

• 0 número de registro do produto deverá corresponder àquele concedido 

pelo Ministério da Saúde para o produto cotado. Não serão aceitos números de pro-

tocolos de registro; somente serão aceitos números 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 sua publica-

ção no D.O.U. (Diário Oficial da União) quando for o caso, conforme Portaria Con-

junta n.° 1/96 de 08/03/96. 

• Para os produtos de Notificação Simplificada as proponentes deverão 

apresentar Certificado de Notificação Simplificada junto ao Ministério da Saúde, con-

forme RDC n.° 199 de 26 de Outubro de 2.006. 

• Para os produtos isentos de Registro as proponentes deverão apresen-

tar Certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério da Saúde ou sua publica-

ção 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: 

12.10. — Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional (den-

tro do seu prazo de validade) concedida pelo Ministério da Saúde, ou do importador 

caso se trate de produto importado. 

12.11. — Catálogo Do Produto Cotado, onde conste o modelo, bem 

como as especificações técnicas. 0 catálogo deverá estar em português ou acompa-

nhado de tradução realizada por tradutor juramentado, nos termos da lei, sob pena 

de desclassificação. 
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12.12. As empresas licitantes deverão cotar os produtos de acordo com o 

estabelecido na Autorização de Funcionamento, ou seja, respeitando o tipo de auto-

rização (produto para saúde, saneante, cosmético, medicamento, medicamentos es-

peciais), atividade(s) e classe(s) constante(s) na AFE. 

12.13. A não apresentação dos documentos solicitados acarretará na des-

classificação dos respectivos itens. 

12.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das espe-

cificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante 40  
do serviço ou da área especializada no objeto. 

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

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

13 — Julgamento Da Habilitação 

13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que 

forem classificadas. 

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 

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

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

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

diante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — 

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

transparencia.gov.b r/ceis  ); 

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

probidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade  adm/consultar re-

querido.php). 
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13.2.3. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações 

por Ilícitos Administrativos — CADICON, mantidos pelo Tribunal de 

Contas da União — TCU; 

13.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 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 qual seja sócio 

majoritário. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

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

enviado junto à proposta eletrônica, como forma de anexo. 

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

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

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

mentação atualizada. 

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

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

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar as certidões válidas. 

13.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

Pregão Eletrônico n° 123/2022 — Feas Pagina 21 de 66 \Lk  



Feas 

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

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

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

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; 

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; 
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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 funcionamen-

to no Pais: decreto de autorização; 

13.14.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

13.15. Regularidade fiscal e trabalhista: 

13.15.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

13.15.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

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

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

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

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

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

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

Serviço (FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 

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

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

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

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

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

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

com a legislação vigente. 

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

Decreto Municipal 104/2019: 
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- 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 - iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 

2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE-'-ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NA() CIRCULANTE 

3- SOLVÊNCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL 

SG  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NA() CIRCULANTE 

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

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

13.16.2.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 

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

Liquidez Corrente  (LC),  deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração, patrimônio liquido positivo (Decreto Municipal 104/2019,  art.  10, § 

3°). 

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

proposta eletrônica). 

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

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

comprove que a empresa licitante prestou serviço igual ou similar em características 

com o objeto da presente licitação, conforme preconiza o  Art.  30, inciso II e §1° da 

Pregão Pregáo Eletrônico n° 123/2022 — Feas Página 25 de 66 



Feas 

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

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

www. feaes. curiti ba .  pr.  g ov. br  

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

grupo empresarial. 

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

ao 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 pelo Pregoeiro. 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, o 

Pregoeiro não lograr êxito na aferição da regularidade da documentação, a empresa 

será convocada para que, no prazo de 24 h (a contar do recebimento da solicitação) 

envie cópia via sistema do documento solicitado. 0 não envio acarretará 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 

vencedor, comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual peri- 410 
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 microempresa, 

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

mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
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13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

rário para a continuidade da mesma. 

13.22. 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.  

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 pelo Prego-

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

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

dade única e exclusiva das empresas interessadas o acompanhamento das datas. 
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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 útil seguinte da divulgação do resultado final de julgamento. 

14.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no portal de compras 

governamentais. 

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

dias Citeis 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 A defesa dos seus interesses. 

14.5. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante 

importará na decadência do direito de recurso. 

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

terá poderá: 

10)  
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14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem 

motivação ou fora do prazo estabelecido; 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão dado o recurso interposto; 

14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade 

julgadora, que decidirá. 

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

insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o 

processo licitatório para determinar a contratação. 

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

vencedor e encaminhará o procedimento 6, autoridade superior para homologação. 

15— Da Adjudicação, Da Homologação E Da Convocação 

15.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado 

vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela 

autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Havendo manifestação da intenção de recorrer, conforme 

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

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

certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

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

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

16— Do termo de contrato 
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16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a 

contratação,  sera  firmado Termo de Contrato. 

16.2. 0 adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir 

da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o 

órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR), disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para 

esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 

03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso 

ao sistema de processo eletrônico. 

16.2.2 0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por 

igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o contrato, aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo aqui estabelecido, implicará na 

sua eliminação, configurando descumprimento total da obrigação assumida, ficando 

sujeito as penalidades previstas em lei e neste edital. Neste caso, é facultado a Feas 

o chamamento, por ordem de classificação, das demais licitantes para a assinatura 

do contrato, em igual prazo, nos termos do  art.  40, incisos XXIII e XVI, da Lei n° 

10.520/2002. 

16.4. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcri-

ção, as instruções contidas neste Edital, os documentos nele referenciados, além da 

proposta apresentada pela licitante vencedora. 

16.5. 0 valor a ser atribuído ao contrato  sera  aquele resultante da propos-

ta vencedora com menor prego. 
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16.6. A Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o 

serviço prestado se estiver em desacordo com o contrato ou condições pré-fixadas 

pelo Edital. 

16.7. 0 contrato poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes, 

ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos Artigos 78, 79 e 80, da 

Lei n° 8666/1993. 

16.8. 0 inadimplemento de qualquer cláusula do contrato poderá ser moti-

vo de sua imediata rescisão pela contratante, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, além de responder a empresa contratada por 

perdas e danos, quando esta: 

a) não cumprir as obrigações assumidas; 

b) falir; 

c) transferir parcialmente o contrato a terceiros sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; ou quando transferi-lo integralmente, nos 

termos do  art.  72, da Lei n° 8666/1993; 

d) tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridade compe-

tente, de acordo com a legislação em vigor; 

e) interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias conse-

cutivos, sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

16.9. Poderá ainda o contrato ser rescindido por qualquer uma das partes, 

a qualquer tempo, observadas as seguintes condições: 

a) na hipótese da Contratante solicitar a rescisão, deverá efetuar comuni-

cação por escrito à Contratada, com antecedência  minima  de até 60 (ses-

senta) dias, sendo então pagos os serviços comprovadamente prestados, 

não cabendo à Contratada qualquer outra compensação ou indenização, 

seja a que titulo for; 

b) na hipótese da Contratada solicitar a rescisão, esta deverá continuar 

prestando os serviços por período a ser estipulado pela Contratante, não 

inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da solicita-

cão de rescisão. 
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16.10. A contratada deverá cumprir integralmente as disposições previs- 

tas no Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes deste edital. 

16.11. As obrigações do Contratante e Contratada serão àquelas defini-

das no Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes deste Edital. 

16.12. Caberá à contratada proceder, sem ônus para o contratante, even-

tuais adequações, de forma a propiciar a perfeita execução dos serviços contrata-

dos. 

16.13. Os preços acordados poderão ser alterados por reajuste, apenas 

depois de decorridos 12 (doze) meses, nos termos da Lei n° 10192/2001, Acórdão 

TCU n° 1563/2004 — Plenário e  art.  65, da Lei n° 8666/1993, a partir da demonstra-

ção analítica, pela Contratada, dos componentes dos custos que integram o contra-

to. 

16.13.1. 0 prazo mencionado no item anterior será contado a partir da 

data da proposta ou do orçamento a que ela se referir ou, ainda, da data da última 

repactuação. 

16.14. Qualquer alteração no valor do contrato deverá ser pleiteada até a 

data da prorrogação contratual subsequente, sob pena de ocorrer preclusão lógica 

do exercício do direito. 

16.15. Ficam designados os empregados abaixo para atuarem como ges-

tores do contrato. 

• Gestor:  Luis Gustavo Guides Cortiano (mat. 1702); 

• Suplente:  Daiana Lugarini (mat. 104); 

16.3. Integrará o contrato, como parte indissociável, proposta 

apresentada pela adjudicatária. 

16.12. 0 prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de 

Referência 
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16.13. Após a assinatura do contrato, a licitante deverá aguardar a libera-

cão e emissão das Ordens de Serviço, para providenciar o inicio dos respectivos 

serviços. 

16.14. 0 prazo para entrega dos itens terá inicio a partir da data de rece-

bimento da Ordem de Serviço. 

17 — Do reajustamento em sentido geral 

17.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor 

contratual são as estabelecidas na minuta do termo contratual, anexo a este edital. 

18 — Do recebimento do objeto e da fiscalização 

18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de 

fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo a este edital. 

19— Das obrigações 

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este edital. 

20— Do Pagamento 

20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo 

de Referência e minuta do termo contratual, anexos a este Edital. 

21 — Das Penalidades 

19.1. 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 
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aplicadas as penalidades seguintes, independente de outras previstas em lei, 

facultada defesa prévia ao interessado: 

a) Advertência. 

b) No caso de atraso injustificado na prestação de serviços, ou ainda na 

execução do contrato, multa de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o 

valor da parcela ou etapa inadimplida, até o prazo máximo de 10 (dez) 

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

cancelado ou o contrato ser considerado rescindido, a critério da 

Administração. 

c) No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 

10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação. 

d) As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 

e) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não 

superior a 02 (dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade 

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

tração Pública, de acordo com a Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Muni-

cipal 610/2019. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Feas, en-

quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-

lidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Adminis-

tração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior, de acordo com a Lei Federal n° 

8666/93. 

g) Decisão Cautelar de Suspensão, para situações pendentes de julga-

mento que possam, pela quantidade ou gravidade das mesmas, implicar 

em potencial prejuízo à administração pública ou à saúde da população, 

poderá a autoridade competente considerar cautelar e provisoriamente 

impedido o fornecedor de participar de novos certames licitatórios junto 

Feas, até decisão administrativa definitiva. 
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19.2 As penalidades de multa de mora e punitiva serão aplicadas, 

observado o procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

19.3 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. 

19.4 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. 

19.5 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outras. 

19.6 Sem prejuízo da aplicação, A detentora, das sanções cabíveis, a Ad-

ministração recorrerá As garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos 

que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou ex-

trajudicial de perdas e danos. 

19.7. 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 Li-

citações, o caso será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das medidas Admi-

nistrativas a serem aplicadas contra quem der causa ao crime. 

19.8 Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha ca-

dastral da Contratada na Feas. 

22— Disposições Gerais 

20.1. Para o cumprimento do objeto desta licitação será firmado contrato 

entre a pessoa jurídica vencedora e a Feas, observadas as condições estipuladas 
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neste Edital, da proposta da licitante vencedora, na forma da minuta do contrato que 

faz parte integrante deste Edital e, no que couberem, as disposições estabelecidas 

nos Artigos 54 a 88, da Lei n°8.666/1993. 

22.2. 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. 

22.3. A contratante reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, paralisar 

ou suspender a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos 40 
serviços já prestados e devidamente atestados pelo gestor do contrato. 

22.4. A detecção, pela Contratante, a qualquer tempo durante a execução 

dos serviços, de vícios de qualidade, importará na aplicação dos dispositivos da Lei 

n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

22.5. 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. 

22.6. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito ás obrigações fiscais, trabalhistas, 

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

objeto deste Pregão. 

22.07. Atendida a conveniência administrativa, fica a licitante vencedora 

obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os 

eventuais acréscimos ou supressões de que trata o parágrafo 1° do artigo 65 da Lei 

Federal n.° 8.666/93. 
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22.08. Em caso de não aceitação do serviço prestado por estarem em 

desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuidas A licitante. 

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

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

os custos referentes ao procedimento serão de responsabilidade da 

licitante/Contratada. 

22.10. 0 abandono dos serviços em qualquer etapa, por parte da 

empresa contratada, ensejará ação de perdas e danos. 

22.11. 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. 

22.12. 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. 

22.13. 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. 

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

22.13.1.1. "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; 

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

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 
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22.13.1.3. "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo 

entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 

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

competitivos; 

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

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

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

22.13.1.5. "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. 

22.14. 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 

22.15. 0 Pregoeiro poderá inabilitar, ou desclassificar a proposta ou 

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

fato ou circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios 

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

22.16. Ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio é facultado solicitar das 

proponentes esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos 

apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 
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22.17. Quando solicitado pelo Pregoeiro, os documentos poderão ser 

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

simples. 

22.18. Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos de 

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

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

22.19. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as 

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

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

propostas escoimadas de suas causas. 

22.20. 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. 

22.21. 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. 

22.22. 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. 

22.23. Os termos do edital prevalecem sobre os termos da plataforma 

compras governamentais em caso de contradição documental. 

22.24. Em caso de dúvidas nos descritivos dos serviços, entrar em 

contato com o Sr.  William Cesar  Barboza, wbarbozafeaes.curitiba.prgov.br, 

através de pedido de esclarecimento. 
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22.25. 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. 

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

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, 11 de agosto de 2022. 

\KhWk bK(A\ • 
William Cesar Barboza  

Pregoeiro 
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Anexo 1 — Termo De Referência 
TERMO DE REFERÊNCIA 

I. Do objeto 

Contratação de empresa especializada para futuro fornecimento de 

grampeadores cirúrgicos e suas respectivas cargas, através de contrato de consignação, 

pelo período de 12 (doze) meses. 

Justificativa 

Os grampeadores cirúrgicos listados neste processo serão destinados aos 

usuários do Sistema Único de Saúde, atendidos pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde 

por um período de 12 (doze) meses. 

Informo que, todos os itens constantes no presente processo tratam-se de 

ressuprimento de itens já padronizados. 

Solicito para a aquisição destes materiais realização de contrato de consignação, 

levando em consideração o curto espaço de tempo em que poderão ser utilizados nos 

pacientes. Assim, em razão do risco de morte, os materiais licitados deverão estar 

disponíveis de forma imediata aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos. 

Ainda, que para estes casos, o instituto da consignação mostra-se mais racional 

do que a aquisição antecipada, pois, em razão das individualidades de cada paciente, não 

seria possível precisar previamente as características técnicas do material adequado para 

cada caso. 

Por tudo isso, ficou determinado que deverão ser consignados um  minim,  

previamente estipulado em contrato, possibilitando ao profissional médico optar pela pega 

que melhor atenda As especificidades do paciente. 

Por fim, considerando o disposto no  Art.  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 nos 

itens deste certame ao mercado em geral, visando o interesse público, a vantajosidade, a 

eficiência e a economicidade do processo. 

1 Art.  13. Não se aplica o disposto nos artigos 10, 11 e 12 quando: I. não houver um mínimo de 3 fornecedores 
competitivos enquadrados como MEP's sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório; II. o tratamento diferenciado e simplificado para as MEP's não 
for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 
contratado; 
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III. Justificativa para aquisição por lotes 

0 julgamento das propostas deve ser feito por menor prego por lote, uma vez 

que os itens dos lotes 01 e 02 (grampeadores lineares cortantes e cargas nos respectivos 

tamanhos) devem ser necessariamente compatíveis entre si (de mesma marca e modelo) e 

a aquisição feita de fornecedores diversos inviabilizaria suas utilizações dada a possibilidade 

de aquisição de marcas diversas e incompatíveis entre si. 

IV. Do Descritivo dos itens 

• Lote 01 

Item 01: 214302 / BR0430380 / Grampeador cirúrgico linear cortante 75-80 mm: 

Grampeador linear cortante 75-80mm, descartável, recarregável com cargas 

intercambiáveis, com grampos de titânio de 3.8mm de altura e 04-06 linhas de grampo, 

possuindo 75-80mm de comprimento, com tecnologia de direcionamento do grampo, lâmina 

incorporada a carga, sistema de segurança contra disparos acidentais, disparo bilateral, 

empunhadura emborrachada ou com sistema antideslizante. A embalagem deverá possuir 

dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização, validade e número de 

registro na Anvisa. 

Quantidade: 60 unidades 

Valor máximo estimado: R$ 1.065,24 

Item 02: 214304 / BR0433578 / Carga para grampeador cirúrgico linear cortante 75-

80mm de altura: 

Carga para grampeador linear cortante de 75-80mm, descartável, intercambiáveis, com 

grampos de titânio de 3.8mm de altura e 4.8 mm de altura, tecnologia de direcionamento do 

grampo, lâmina incorporada a carga, disparo bilateral. A embalagem deverá possuir dados 

de identificação e procedência, data e tipo da esterilização, validade e número de registro na 

Anvisa. 

Quantidade: 120 unidades 

Valor máximo estimado: R$ 283,59 
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• Lote 02 

Item 03: 214305 / BR0430376 / Grampeador curvo cortante: 

Estéril, pré-carregado com um cartucho, com opção de disparo múltiplo num único paciente. 

Com  cabeça curva que dispare 4 linhas de grampos de titânio com fechamento de 2,00mm, 

cortando simultaneamente entre a segunda e a terceira linha de grampos, criando uma 

transecção curva de 40mm em um espaço de 30mm. Possuir trava de segurança para evitar 

o disparo acidental do grampeador com recarga utilizada ou sem recarga, e pino de 

retenção na ponta  distal,  acionado manualmente ou automaticamente. 0 dispositivo deve 

possuir outra característica que impeça o disparo a menos que o gatilho de fechamento 

esteja totalmente acionado. 0 instrumento pode ser recarregado cinco vezes, para um 

máximo de seis disparos por instrumento durante uma única intervenção. Instrumento 

descartável e esterilização com validade  minima  de 3 anos. A embalagem deverá possuir 

dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização, validade e número de 

registro na Anvisa. 

Quantidade: 10 unidades 

Valor máximo estimado: R$ 1.326,32 

• Lote 03 

Item 04: 221608 / BR0428435 / Grampeador cirúrgico circular cortante 28 a 29mm: 

Descartável disparo único insere duas fileiras de grampos de titânio, com conjunto carga 

com diâmetro com tamanhos 28 a 29mm, equipado com lâmina de aço inoxidável 440 com 

gume biselado com haste de 22cm ou 35 cm, com dispositivo de comando pra angulação da 

ogiva após o disparo, com dois acessórios tipo trocarte em versão de ponta romba e ponta 

perfurante, equipado com recurso de  feedback  visual para aproximação do conjunto ogiva/ 

carga e encaixe da haste da ogiva com trocarte, ogiva com orifícios para drenagem de 

fluidos, trava de segurança após o disparo e tecnologia de direcionamento do Grampo. A 

embalagem deverá possuir dados de identificação e procedência, data e tipo da 

esterilização, validade e número de registro na Anvisa. 

Quantidade: 20 unidades 

Valor máximo estimado: R$ 1.058,28 
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• Lote 04 

Item 05: 214564 / BR0428436 / Grampeador cirúrgico circular cortante 31 a 33mm: 

Descartável disparo único insere duas fileiras de grampos de titânio, com conjunto carga 

com diâmetro com tamanhos 31 a 33mm, equipado com lâmina de aço inoxidável 440 com 

gume biselado com haste de 22cm ou 35 cm, com dispositivo de comando para angulação 

da ogiva após o disparo Tilp  top,  com dois acessórios tipo trocarte em versão de ponta 

romba e ponta perfurante, equipado com recurso de  feedback  visual para aproximação do 

conjunto ogiva/ carga e encaixe da haste da ogiva com trocarte, ogiva com orifícios para 

drenagem de fluidos, trava de segurança após o disparo e tecnologia de direcionamento do 

Grampo. A embalagem deverá possuir dados de identificação e procedência, data e tipo da 

esterilização, validade e número de registro na Anvisa. 

Quantidade: 20 unidades 

Valor máximo estimado: R$ 1.022,85 

V. Condições gerais para cotação 

1) Os itens de cada um dos lotes deverão, obrigatoriamente, ser compatíveis entre si. 

2) As respectivas empresas contratadas deverão disponibilizar, de forma consignada, 

minimamente: 

• 05 (cinco) unidades de Grampeador linear cortante 75/80mm; 

• 08 (oito) unidades de carga para Grampeador linear cortante 75/80mm; 

• 02 (duas) unidade de Grampeador Curvo Cortante 

• 02 (duas) unidade de Grampeador Circular Cortante 28/29mm 

• 02 (duas) unidades de Grampeador Circular Cortante 31/33mm 

3) 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) 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. 

5) As embalagens individuais ou secundárias dos produtos devem apresentar: 
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Vt) 

• 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. 

Data de fabricação. 

Prazo de validade. 

Identificação do produto (conteúdo da embalagem). 

Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função. 

Quando necessário a palavra "estéril" (indicando processo de 

esterilização). 

Condições de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto 

médico. 

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

da ANVISA. 

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. 

• 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. 

• Os produtos importados, que tenham numeração diferente do padrão 

brasileiro deverão apresentar identificação na embalagem individual do número 

correspondente do equivalente ao padrão brasileiro. 

• As informações constantes nas embalagens devem estar em português, ou 

em idioma estrangeiro acompanhado de tradução para o português. 

6) A Feas poderá, caso julgue necessário, enviar o produto para análise em laboratório, e os 

custos correrão por conta da empresa Licitante. 

• No caso do produto apresentar alterações em sua composição, aspecto,  etc.,  ou 

mesmo havendo denúncias, a empresa será informada e deverá providenciar análise 

do produto em laboratório oficial. No caso de discordância, a Fundação Estatal de 

Atenção à Saúde se reserva o direito de realizar a análise sendo que o ônus será de 

inteira responsabilidade do fornecedor. 
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7) Para os itens que deverão ser entregues esterilizados, serão aceitos os seguintes 

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

deverão seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. 

8) Por ocasião da entrega, somente serão recebidos os produtos que apresentarem no 

mínimo 80% (oitenta por cento) de seu prazo de validade ainda vigente para produto em que 

o prazo de validade total seja superior a 01 (um) ano, e de 90% (noventa por cento) para 

produtos em que o prazo de validade seja igual ou inferior a 01 (um) ano. Deverão ser 

entregues em no máximo 03 (três) lotes. Nas notas fiscais deverá vir discriminado o 

quantitativo de cada lote de todos os produtos entregues. 

1 
9) Caso o laboratório fabricante ou o produto venha a ser interditado, a empresa vencedora 

deverá substituir o produto por outro com a mesma composição e concentração, devendo 

previamente obter a homologação da Feas para o produto proposto para substituição, sem 

custo. 

10) Entrega do material licitado: não serão aceitas modificações na quantidade, na 

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

serão avaliados pela Feas. 

11) A numeração e identificação dos produtos importados deverão seguir o padrão 

brasileiro. 

12) As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de  Of  

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

1. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens originais de seu 

fabricante, contendo todas as identificações, quanto às características, validade do 

produto e a sua procedência. Texto em português. 

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

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

solicitadas, fica a empresa obrigada a efetuar a troca dos mesmos, dentro do período de 

48h (quarenta e oito horas), sem ônus adicionais à Feas, caso em que não ocorrendo a 

troca, fica a empresa sujeita às penalidades previstas no Edital de Embasamento. 

14) A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias consecutivos a partir 

do recebimento da Ordem de Compra, em qualquer das unidades sob gestão da Feas, a 
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saber: 

Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns-Hmiza: localizado na 

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

a) Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na Rua 

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

b) Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara — UPA 

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

Tatuquara, Curitiba, Paraná; 

c) Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha — UPA 

Tatuquara: localizada na R. Carlos Klemtz, 1883 — Fazendinha, Curitiba, 

Paraná; 

15) As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas na Ordem de 

Compra, no horário das 08h és 11h30min e das 13h ás 16h30min de segunda a sexta-feira, 

livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxas ou outros presentes ás 

Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-6 em mora no dia seguinte ao vencimento 

deste prazo. 

16) 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 

será indicado no documento enviado. 

17) As proponentes deverão cumprir o solicitado neste Anexo, sob pena de desclassificação 

do(s) item(ns). 

VI. Documentos exigidos para a classificação das propostas: 

6.1.A — Licença Sanitária da empresa licitante (dentro de seu prazo de validade), ou 

documento equivalente na forma da lei, para empresas sediadas em locais aonde o 

sistema de saúde não seja municipalizado. Nos locais onde não sejam mais emitidos 

esses documentos, as empresas deverão apresentar cópia autenticada do deferimento 

publicado em Diário Oficial. 
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6.1.13 — Autorização De Funcionamento da empresa licitante, concedida pelo 

Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua publicação no Diário Oficial da União. 

6.2.A — 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 0 CASO. 

• 0 número de registro do produto deverá corresponder aquele 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. 

• 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. 

• 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: 

6.2.13 — 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. 

6.2.0 — Catálogo Do Produto Cotado, onde conste o modelo, bem como as 

especificações técnicas. 0 catálogo deverá estar em português ou acompanhado de 

tradução realizada por tradutor juramentado, nos termos da lei, sob pena de 

desclassificação. 

6.3. 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), atividade(s) e 

classe(s) constante(s) na AFE. 

\\V 
Pregão Eletrônico n° 123/2022 — Feas Pagina 48 de 66 



Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes. curitiba.  pr.  gov. br 

6.4. A não apresentação dos documentos solicitados acarretará na desclassificação 

dos respectivos itens. 

6.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo 

de cópia autenticada ou cópia simples. 

7. Do gestor e Fiscal do Contrato 

7.1. Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Luis Gustavo  Guides  

Cortiano (matricula funcional n.° 1702) e Daiana Lugarini (matricula funcional n.° 104)) como 

gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 

Daiana Lugarini 

Responsável Farmacêutica 

Comissão de Padronização Feas 
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Anexo 2 — Justificativa detalhada 

Justificativa para aquisição de 

"Grampeadores cirúrgicos e suas 

respectivas cargas" para a Fundação Estatal 

de Atenção à Saúde. 

Processo Administrativo n°: 188/2022. 

Os grampeadores cirúrgicos listados neste processo serão destinados 

aos usuários do Sistema Único de Saúde, atendidos pela Fundação Estatal de 

Atenção à Saúde por um período de 12 (doze) meses. 

Informo que, todos os itens constantes no presente processo tratam-se de 

ressuprimento de itens já padronizados. 

Solicito para a aquisição destes materiais realização de contrato de 

consignação, levando em consideração o curto espaço de tempo em que poderão 

ser utilizados nos pacientes. Assim, em razão do risco de morte, os materiais 

licitados deverão estar disponíveis de forma imediata aos médicos responsáveis 

pelos procedimentos cirúrgicos. 

Ainda, que para estes casos, o instituto da consignação mostra-se mais 

racional do que a aquisição antecipada, pois, em razão das individualidades de cada 

paciente, não seria possível precisar previamente as características técnicas do 

material adequado para cada caso. 

Em tempo, solicito que o julgamento das propostas sejam por menor 

prego por lote, uma vez que os itens dos lotes 01 e 02 (grampeadores lineares 

cortantes e cargas nos respectivos tamanhos) devem ser necessariamente 

compatíveis entre si (de mesma marca e modelo) e a aquisição feita de 

fornecedores diversos inviabilizaria suas utilizações dada a possibilidade de 

aquisição de marcas diversas e incompatíveis entre si. 

Por tudo isso, ficou determinado que deverão ser consignados um  

minim,  previamente estipulado em contrato, possibilitando ao profissional médico 

optar pela peça que melhor atenda ás especificidades do paciente. 

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

962/20162; no sentido de que não há três empresas enquadradas como ME/EPP, 

\\P 

2 Art.  13. Não se aplica o disposto nos artigos 10, 11 e 12 quando: I. não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos 
enquadrados como MEP's sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório; II. o tratamento diferenciado e simplificado para as MEP's não for vantajoso para a 
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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 nos itens deste certame ao mercado em geral, visando o interesse 

público, a vantajosidade, a eficiência e a economicidade do processo. 

Curitiba, 28 de julho de 2022. 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras-Feas 

Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 
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Anexo 4— referencial de pregos balizador 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO Á SAÚDE 

Declaramos, conforme contido no  Art  28 do Decreto Municipal 61012019 que, os preços praticados neste processo estio de acordo com os praticados no Mercado 

OBJETO: Aquisiçào de Grampeadores cirtir icos e caros cara a Fundacào Estatal de Atencào à Saúde de Curitiba 
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Valor Total 

1 214302 8R0430380 Grampeador cirúrgico linear cortante 75-80 mm unid 60 1.100,0000 1.033,0000 1.100,0000 1.033,0000 1.060,2000 SRP 1.033,0000 1.065,24 63.914,40 
2 214304 0R0433578 Carga para grampeador cirúrgico linear cortante 75-80mm de altura unid 120 300,0000 254,0000 330,0000 254,0000 279,6800 SRP 253,9100 283,54 34.024,32 
3 214305 0R0430376 Grampeador curvo cortante unid 10 1.400,0000 1.039,8300 1.539,1300 SRP 1. compra 1.326,32 13.263,20 
4 221608 13R042843€ Grampeador cirúrgico circular cortante 28 a 29mm unid 20 1.200,0000 959,4000 1.100,13000 959.4000'  1.072,6000 SRP 1. compra 1.058,28 21.165,60 

. 6.4.5-7,00O 5 214564 0R0428436 Grampeador cirúrgico circular cortante 31mm a 33mm unid 20 
t 

959,4000 1.100.0000 959.4000 1.072,6000 SRP 958,0000 1.022,85 

Valor total dos preços escolhidos R$ 152.824,52 (canto e cinquenta a dois mil oitocentos e vinte e quatro reais 

iiiio  

e cinquenta e dais centavos)... 

TOTAL 152.824,52 

Curitilaa,  
Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para garantir que pelo 
menos  tees  empresas participem deste certame, optamos por utilizar para todos os 
item a média de todos os orçamentos apresentados. 

Gerente Administrativo Feas 

ciente, 

Deise Sueli de  Pietro Caputo  
Diretora Administrativo Financeiro Feas 
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Anexo — Minuta do termo contratual 

MINUTA CONTRATO DE ADMINISTRATIVO N.° XXX/2022-FEAS 

Contrato Administrativo n.° XXX/2022 — Feas, que 

entre si celebram a Fundação Estatal De Atenção 

Saúde e a empresa 

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de 

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, presentes de um lado o FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

ATENÇÃO À SAÚDE, doravante denominado CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF n.° 

neste ato representada por seu Diretor-Geral xxxxxxxx, CPF/MF n.° 

XXXX, na qualidade de Ordenador de Despesas e pela Diretora Administrativa Financeira 

xxxxxxxxx, CPF/MF n° XXXXX, assistidos pelo Assessor Jurídico, xxxxxxxx, OAB/PR n° 

xxxxxxx e de outro lado a empresa XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF n.° 

XXXXXXXXXXXX, com sede à XXXXXXXX, n° XXXX, Bairro XXXX, CEP XXXXXX, 

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, portador do 

RG n° XXXXXXX, inscrito no CPF/MF n° XXXXXX, tendo em vista o Processo Administrativo 

n° xxx/2022 - Feas, Pregão Eletrônico n.° XXX/2022, ajustaram e acordaram celebrar o 

presente Contrato de Consignação, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO. 

Este contrato tem por objeto a aquisição, por meio consignado e parcelado, de 

Grampeadores cirúrgicos e suas respectivas cargas com quantidade máxima previamente 

estabelecida no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico n.° 123/2022, e que deverão 

ser previamente disponibilizadas pelo fornecedor para utilização nas unidades atendidas 

pela Fundação Estatal de Atenção A Saúde, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

Parágrafo primeiro  

A quantidade máxima prevista para o presente contrato é de 

I. Até 60 (sessenta) Grampeador cirúrgico linear cortante 75-80 mm; 

II. Até 120 (cento e vinte) cargas para grampeador cirúrgico linear cortante 75-80mm 

de altura; 
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III. Até 10 (dez) Grampeador curvo cortante; 

IV. Até 20 (vinte) Grampeador cirúrgico circular cortante 28 a 29mm; 

V. Até 20 (vinte) Grampeador cirúrgico circular cortante 31 a 33mm; 

Parágrafo Segundo 

A empresa contratada deverá disponibilizar, de forma consignada, minimamente: 

• 05 (cinco) unidades de Grampeador linear cortante 75/80mm; 

• 08 (oito) unidades de carga para Grampeador linear cortante 75/80mm; 

• 02 (duas) unidade de Grampeador Curvo Cortante 

• 02 (duas) unidade de Grampeador Circular Cortante 28/29mm 

• 02 (duas) unidades de Grampeador Circular Cortante 31/33mm 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA UTILIZAÇÃO DOS BENS. 

A CONTRATANTE utilizará os bens descritos na cláusula primeira nas unidades 

atendidas pela Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba — Feas. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO FORNECIMENTO DOS INSUMOS 

Os produtos deverão ser entregues, em consignação,  de forma parcelada, 

conforme emissão de ordem de compra. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações constantes no Edital de Embasamento do Pregão 

Eletrônico 123/2022 — Feas e seu respectivo Termo de Referência, a CONTRATADA obriga-

sea:  

I Disponibilizar no prazo estipulado, a partir da assinatura do contrato, os itens 

requisitados, objeto do Pregão Eletrônico n.° 123/ 2022. 

IV Entregar os produtos em embalagens contendo, em  lingua  portuguesa, nome do 

A\k) 
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produto; nome comercial e seu código/referência; medida/volume/tamanho; 

composição do material; número do registro no MS e dados da empresa fabricante. 

II A reposição da quantidade consignada por motivo de utilização e a entrega de 

quantidade adicional para atendimento de cirurgias eletivas deverão ser feitas pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 07 (sete) dias consecutivos após a solicitação 

feita pelo setor de compras da Feas. 

Parágrafo Primeiro  

A empresa detentora não poderá, sem motivo justo, devidamente comprovado, 

informado e aceito pela Feas, recusar-se a entregar os materiais objetos do Pregão 

Eletrônico n.° 123/2022 — Feas, durante o período de vigência deste contrato. 

Parágrafo Segundo  

Caso seja verificado que o produto entregue não atende As especificações do 

Edital, bem como da proposta, o objeto será recusado motivadamente, e a contratada será 

notificada para que efetue a substituição dos produtos dentro do prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas. 

Parágrafo Terceiro  

Para emissão da Nota fiscal, após a utilização do material, a Feas emitirá 

documento, onde especificará o nome do paciente, número de prontuário, procedimento 

realizado, materiais empregados e número do lote para constarem na nota fiscal. 

Parágrafo Quarto  

Todas as informações relativas aos pacientes, informados para confecção da 

nota fiscal, deverão ser consideradas confidenciais e protegidas pelo sigilo profissional. 

Parágrafo Quinto  

A CONTRATADA deverá estar ciente que a Feas não está obrigada a adquirir 

qualquer quantidade dos produtos licitados, tendo em vista que o valor total arrematado, não 

6, em hipótese alguma, garantia de faturamento ou execução do contrato, ficando ao seu 

exclusivo critério, definir a quantidade e o momento da aquisição dos mesmos, de acordo 

com as propostas apresentadas para o lote e com as especificações estimadas, constantes 

no edital. 

CLAUSULA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATADA 
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A prestação de serviços, objeto deste contrato, não será exclusiva e tem caráter 

corporativo, não constituindo, em hipótese alguma, vinculo empregaticio de qualquer 

espécie, entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. Assim, todos os encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários correspondentes aos empregados da CONTRATADA, bem 

como a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre a prestação de 

serviços objeto deste contrato, serão de inteira responsabilidade do CONTRATADA. 

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

I Viabilizar os meios necessários ao cumprimento do contrato; 

II A CONTRATANTE não ser responsabiliza pela entrega de materiais a funcionários 

não credenciados, nem tampouco a materiais que não estejam previstos no Contrato.  

III  A CONTRATANTE se compromete a manter o local o qual ficarão as mercadorias, 

em perfeito estado, evitando-se desta forma a deterioração dos produtos. 

IV Cumprir as obrigações de pagamentos estabelecidas neste Contrato. 

V Adquirir da CONTRATADA os grampeadores, de acordo com sua necessidade 

dentro quantitativo previsto no Edital do Pregão Eletrônico n. c' 123/2022 — Feas. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO VALOR 

0 valor global do contrato é de R$ XXXXX, conforme descrição dos lotes, 

destacando-se que este não será, em hipótese alguma, garantia de faturamento ou 

execução do contrato, apenas uma reserva do recurso, sendo que a remuneração será feita 

conforme utilização dos materiais, autorizados e calculados, com base no valor fixo descrito 

na proposta de preço da empresa vencedora do certame. 

Parágrafo Primeiro  

Somente serão quitados valores correspondentes As quantidades, efetivamente 

utilizadas. 

Parágrafo Segundo  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebiveis através de 

Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender as metas definidas. 
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CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO 

I 0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota 

fiscal, devidamente atestada pelo gestor do contrato; 

II A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal após a solicitação da Feas, 

discriminando as quantidades efetivamente fornecidas e utilizadas, multiplicando-as 

pelo preço unitário de cada item fornecido com o valor correspondente. A nota fiscal 

deverá ser própria, não sendo aceita qualquer outra empresa estranha à registrada no 

Contrato.  

III  A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal em até 05 (cinco) dias úteis após a 

solicitação da Feas. 

IV A CONTRATADA deverá fazer constar na nota fiscal o número da ordem de compra, 

número do lote, nome do paciente, número do prontuário, nome do médico, data da 

cirurgia. 

V A CONTRATANTE somente atestará a entrega dos materiais e liberará a nota fiscal 

para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas 

VI A nota fiscal que não estiver corretamente formulada deverá ser devolvida dentro do 

prazo de conferência à CONTRATADA, e o seu tempo de tramitação desconsiderado 

para cálculo de prazo de pagamento. 

VII A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

VIII A critério da CONTRATANTE, poderão ser descontados, dos pagamentos devidos, 

os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras, de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro  

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas 

faturas apresentadas, esta comunicará por escrito à CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, 

contados a partir do primeiro dia Ca após a protocolização das Notas Fiscais/Fatura. Neste 

caso, o prazo previsto no caput desta Cláusula será suspenso, até que haja a regularização 

da cobrança, sendo reiniciado o prazo para pagamento da fatura a partir dessa nova data, 

sem a ocorrência de quaisquer encargos à CONTRATANTE, seja a que titulo for. 
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Parágrafo Segundo  

Em sendo constatada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido após o 

pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará por escrito a 

CONTRATADA, a qual deverá efetuar o ressarcimento desses valores no faturamento do 

mês subsequente ao da comunicação. 

Parágrafo Terceiro  

A empresa deverá apresentar notas fiscais de acordo com os produtos 

efetivamente utilizados, em conformidade com os valores apresentados na proposta, a fim 

de que se possam efetuar os pagamentos de acordo com os recursos correspondentes. 

CLAUSULA NONA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  65 da Lei 8666/93. 

Parágrafo Único  

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA — DA MORA 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais 

atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido 

deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes formulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

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

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita As 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

• Advertência. 

• no caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa de mora  sera  

de até1 % ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contratado, observa-

do o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I do Decreto Municipal 

610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita As penalidades previstas nos artigos 86, 

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

• no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa punitiva de 

10% 

• sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I do De-

creto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93. 

• Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior 

a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado A administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 8666/93. 

• Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com publica-

ção na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

Parágrafo Primeiro  

A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão ser 

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 
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Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, considerando 

sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os princípios que regem 

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer As garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados 

pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, ou promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DO INADIMPLEMENTO 

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser motivo 

de sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 

a) não cumprir as obrigações assumidas; 

b) falir ou dissolver-se; 

C) tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades competentes, 

de acordo com a legislação em vigor; 

d) interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

entrega dos equipamentos, objeto do presente instrumento, fica assegurado 

CONTRATANTE, através do Gestor e do Suplente do contrato, o direito de exercer a mais 

ampla e completa fiscalização dos serviços contratados, podendo, para tanto, fazer uso de 

todos os recursos previstos no artigo 67 da Lei n° 8.666/93, ou de outros meios que 

entender necessários, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade 

da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro 
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Quaisquer exigências referentes à fiscalização inerente ao objeto do contrato 

deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo  

O Gestor ou o Suplente do presente contrato anotará em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratual, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, dando ciência dos fatos 

CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, 

durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário. 

Parágrafo Quarto  

A fiscalização exercida no interesse da CONTRATANTE não exclui nem reduz a 

responsabilidade da empresa CONTRATADA na ocorrência de qualquer irregularidade, 

inclusive perante terceiros. As condutas ativas ou omissivas irregulares praticadas pela 

CONTRATADA não implicam corresponsabilidade da CONTRATANTE e/ou de seus 

agentes. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA— DOS IMPOSTOS E TAXAS 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e taxas que 

forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser criados. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA— DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato poderá ser: 
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I - Unilateralmente e por escrito pela CONTRATANTE, nos casos de descumprimento 

pela CONTRATADA das condições pactuadas e, ainda, na forma dos incisos I a XII e 

XVII, do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo das 

sanções aplicáveis. 

II - Por acordo amigável entre as partes, desde que haja conveniência para a 

CONTRATANTE. Deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente.  

III  - Por iniciativa das partes na via administrativa ou judicial, nos casos enumerados 

nos incisos XII e XVII, do artigo 78, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 

hipóteses em que, desde que não haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida 

dos prejuízos regularmente comprovados, em conformidade com o disposto no 

parágrafo 2° e incisos, do artigo 79 e 80, daquele diploma legal. 

Parágrafo Primeiro  

Poderá ainda o contrato ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer 

tempo, observadas as seguintes condições: 

a) Na hipótese da CONTRATADA solicitar a rescisão, esta deverá continuar 

prestando os serviços por período a ser estipulado pela CONTRATANTE, não 

inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da solicitação de 

rescisão. 

b) Na hipótese da CONTRATANTE solicitar a rescisão, deyerá efetuar 

comunicação por escrito A CONTRATADA, com antecedência mínima de até 60 

(sessenta) dias, sendo então pagos os serviços comprovadamente prestados, 

não cabendo A CONTRATADA qualquer outra compensação ou indenização, 

seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo 

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver 

decretada sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fica o 

presente contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais 

pendências. 

Parágrafo Terceiro  

É vedado A CONTRATADA ceder ou transferir os direitos e obrigações 

decorrentes do presente contrato, sem prévia e expressa autorização e concordância da 

CONTRATANTE. 
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CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO ABANDONO 

0 abandono na execução dos serviços em qualquer etapa, por parte da 

CONTRATADA, ensejará na ação de perdas e danos em valor referencial igual ao dobro do 

valor contratado. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA OBSERVÂNCIA A LEI N° 8.666/93. 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA ás normas 

contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis à espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA— DA VIGÊNCIA 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, 

mediante interesse entre as partes, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme previsto no 

inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. Não obstante, os prazos para realização dos serviços, 

constantes no Edital de Embasamento, deverão ser observados. 

CLAUSULA VIGÉSIMA— DO REAJUSTE 

Os pregos acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, após 

decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, nos termos da 

Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, Decreto Municipal n° 610/2019 e Instrução Normativa n° 02/2021 — SMF, ou seja, será 

adotado como critério de reajuste o IPC- A. 

Parágrafo Único 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice 

substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 

remanescente. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA— DOS GESTORES 
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Nomeia-se como fiscal e gestora do contrato Luis Gustavo  Guides  Cortiano 

(matricula 1.702) e como suplente Daiana Lugarini (matricula 104), para assunção das 

obrigações constantes do Decreto Municipal 2028/2011. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

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: 

a) 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; 

b) 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; 

C) 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; 

d) 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. 

Parágrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 
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multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Parágrafo 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. 

Parágrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

d) Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, especialmen-

te 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; 

e) Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e independente, 

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que tenha inge-

rência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma hipótese a 

CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais realiza-

dos pela CONTRATADA." 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA — DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para 

as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que depois de lido e 

achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemunhas, em uma 

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, XX de XXXXX de 2022. 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

Diretor Geral Feas CONTRATADA 

Ordenadora das Despesas 

XXXXXXXX XXXXXXX 

Diretora Administrativo-Financeira Feas Assessor Jurídico Feas 

1a Testemunha 2' Testemunha 

Pregão Eletrônico n° 123/2022 — Feas Página 66 de 66 



19/10/2022 15:20 

Pregão/Concorrência Eletrônica 

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

928285.1232022.10918.4340.1441400187  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
No 00123/2022 

As 08:41 horas do dia 25 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da 
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 48/2022 de 21/06/2022, em atendimento  ãs  disposições 
contidas na Lei no No 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto No 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente 
ao Processo no 188, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão no 00123/2022. Modo de disputa: 
Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada para futuro fornecimento de grampeadores cirúrgicos 
e suas respectivas cargas, através de contrato de consignação, pelo período de 12 (doze) meses.. 0 Pregoeiro abriu a 
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em 
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

41/Item: 1 - Grupo 1 
Descrição: Grampeador Cirúrgico 
Descrição Complementar: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , 
Aplicação*: P/ Tecido Normal , Comprimento: Cerca De 75 MM, Tipo: Cortante , Esterilidade: Estéril, Descartável , 
Formato: Linear 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 63.914,4000 Situação: Aceito e Habilitado 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: LABORATORIOS B  BRAUN SA,  pelo melhor lance de R$ 30.532,8000. 

Item: 2 - Grupo 1 
Descrição: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico 
Descrição Complementar: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/2 Linhas Triplas De Grampo , 
Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade*: Estéril, Uso Onico , Largura: Cerca 75 MM, 
Compatibilidade: Linear 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 120 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 34.024,3200 Situação: Aceito e Habilitado 
Intervalo mínimo entre lances: - 

40  Aceito para: LAI3ORATORIOS B  BRAUN SA,  pelo melhor lance de R$ 11.283,3600 . 

Item: 3 
Descrição: Grampeador Cirúrgico 
Descrição Complementar: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado Cl Grampo Titânio , 
Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Comprimento: Cerca De 40 MM, Tipo: Cortante , Esterilidade: Estéril, Descartável , 
Formato: Curvo 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.263,2000 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferencia: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: HOSPMED COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 12.152,0000. 

Item: 4 
Descrição: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal 
Descrição Complementar: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Material Grampo: Titânio , Esterilidade*: 
Estéril, Descartável , Diâmetro Grampo: Cerca De 28 M 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 21.165,6000 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para:  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 14.000,0000 . 

Item: 5 
Descrição: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal 
Descrição Complementar: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Material Grampo: Titânio , Esterilidade*: 
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Estéril, Descartável , Diâmetro Grampo: Cerca De 32 M 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 20 
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.457,0000 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

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

Aceito para:  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 14.000,0000 . 

Relação de Grupos 

Grupo 1 

Tratamento Diferenciado: - 

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Critério de Valor: R$ 97.938,7200 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: LABORATORIOS B  BRAUN SA,  pelo melhor lance de R$ 41,816,1600 

Itens do grupo: 

▪ 1 - Grampeador Cirúrgico 

▪ 2 - Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico 

Histórico 

Item: 1 - Grupo 1 - Grampeador Cirúrgico 

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

ME/EPP Declaração Data/Hora CNPJ/CPF Fornecedor Quantidade Valor  Unit.  Valor Global 
Equiparada ME/EPP Registro 

14.829.987/0001-66 OLTRAMED Não Não 60 R$ 785,0000 R$ 47.100,0000 24/08/2022 
COMERCIO DE 17:42:03 
PRODUTOS  
MEDICOS  LTDA 

Marca: não se aplica 
Fabricante: não se aplica 
Modelo / Versão: TLCS 80 X 3.8 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado Cl 
Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Comprimento: Cerca De 75 MM, Tipo: Cortante , Esterilidade: 
Estéril, Descartável , Formato: Linear 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

31.673.254/0010-95 LABORATORIOS Não Não 60 R$ 1.065,0000 R$ 63.900,0000 24/08/2022 
B  BRAUN SA 20:29:45 

Marca: B.Braun 
Fabricante:  Touchstone International  
Modelo / Versão: GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE - LC8038 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, CARREGADO COM CARGA 
AZUL DE 80 MM DE COMPRIMENTO COM GRAMPOS DE 3.8 MM DE ALTURA PARA TECIDOS NORMAIS, 
POSSUINDO 74 MM DE LINHA DE CORTE E 80 MM DE LINHA DE GRAMPOS, COM SISTEMA BLC - CONTROLE 
FECHAMENTO PARALELO E EQUILIBRADO ATRAVÉS DO BATENTE EM AÇO REFORÇADO PARA 
GRAMPEAMENTO UNIFORME, LAMINA INCORPORADA NA CARGA , DUAS LINHAS DE GRAMPOS, SISTEMA 
SEGURANÇA CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS, CARGA COM RANHADURAS NAS LATERAIS PARA MAIOR 
ADERÊNCIA DO TECIDO, SISTEMA DE DISPARO BILATERAL, INTERCAMBIÁVEL ENTRE CARGAS DE 80MM COM 
GRAMPOS 3.8, 4.2 E 4.5 MM, REGARRGÁVEL ATÉ 11 VEZES. DESCARTÁVEL REGISTRO NA ANVISA: 
80136990945 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

22.938.449/0001-38 SUTUTECH - Sim Sim 60 R$ 1.065,2400 R$ 63.914,4000 22/08/2022 
MATERIAIS 22:45:25  
MEDICOS  LTDA 

Marca: não se aplica 
Fabricante: não se aplica 
Modelo / Versão: FLC8038S/FL C8048SRLC8038S/R LC8048S 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grampeador Cirúrgico Linear Cortante de 80mm com carga em 
titânio para tecido normal ou espesso. Estéril de uso único, embalagem conforme ANVISA. Prazo de validade 12 
meses. 
Porte da empresa: ME/EPP 

04.907.399/0001-40 PROSURG Não Não 60 R$ 1.065,2400 R$ 63.914,4000 23/08/2022 
PRODUTOS 11:06:13  
MEDICOS  
LTDA. 

Marca: NA-0 SE APLICA 
Fabricante: NAO SE APLICA 
Modelo / Versão: GIA8038SBR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE somm DE COMPRIMENTO 
GRAMPOS 3,8 MM PARA TRANSSECCIONAR, RESSECAR E E CRIAR ANASTOMOSES. COLOCA DUAS FILEIRAS 
DUPLAS ALTERNADAS DE GRAMPOS DE TITÂNIO E SIMULTANEAMENTE CORTA E DIVIDE 0 TECIDO ENTRE 
ELAS. CADA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE DEVE SOMENTE SER RECARREGADO ATE 7 VEZES PARA UM 
TOTAL DE 8 APLICAÇÕES. A LAMINA ESTA NA CARGA. PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO 
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Item: 2 - Grupo 1 - Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico 

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

ME/EPP Declaração Quantidade Valor  Unit.  Valor Global 
Equiparada ME/EPP 

CNPJ/CPF Fornecedor 

14.829.987/0001-66 OLTRAMED 
COMERCIO DE 
PRODUTOS  
MEDICOS  LTDA 

Marca: não se aplica 
Fabricante: não se aplica 
Modelo / Versão: TLCR 80 X 3.8/TLCR 80 X 4.8 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: Cl 2 Linhas 
Triplas De Grampo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade*: Estéril, Uso Onico 
, Largura: Cerca 75 MM, Compatibilidade: Linear 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

31.673.254/0010-95 LABORATORIOS Não Não 120 R$ 283,0000 R$ 33.960,0000 24/08/2022 
B  BRAUN SA 20:29:45 

Não Não 120 R$ 250,0000 R$ 30.000,0000 24/08/2022 
17:42:03  

Data/Hora 
Registro 

19/10/2022 15:20 

• 

• 

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

DE ETILENO. RMS: 80052020033 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

15.707.603/0001-03  PANTHER Não Não 60 R$ 1.100,0000 R$ 66.000,0000 24/08/2022  
HEALTHCARE 14:46:18 
DO BRASIL 
LTDA 

Marca:  PANTHER  
Fabricante:  PANTHER HEALTHCARE  
Modelo / Versão: SSAB80 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grampeador linear cortante, carregado com carga azul de 80mm 
de comprimento, com grampo de titânio aberto com altura de 3.8 mm e fechado com altura de 1.5mm para 
tecidos normais, possuindo 77 mm de linha de corte e 80 mm de linha de sutura, com sistema integrado de 
compressão tecidual, lâmina incorporada na carga, insere duas linhas de grampos alternadas e paralelas de 
cada lado da lâmina, sistema de segurança contra disparos acidentais, disparo bilateral, empunhadura 
emborrachada, intercambiavel entre cargas de 80 mm com grampos de 3.8mm e 4.8mm, recarregável em até 7 
vezes, descartável. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro 

R$ 66.000,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 63.914,4000 04.907.399/0001-40 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 63.914,4000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 63.900,0000 31.673.254/0010-95 25/08/2022 08: 41: 00: 273 

R$ 47.100,0000 14.829.987/0001-66 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 51.000,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 08:53:20:967 

R$ 47.000,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 08:58:02:110 

R$ 46.000,0000 14.829.987/0001-66 25/08/2022 08:58:57:450 

R$ 46.800,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 08:59:37:760 

R$ 45.000,0000 31.673.254/0010-95 25/08/2022 09:04:43:503 

R$ 44.000,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 09:05:04:563 

R$ 40.000,0000 14.829.987/0001-66 25/08/2022 09:05:06:390 

R$ 30.532,8000 31.673.254/0010-95 25/08/2022 09:05:40:127 

R$ 33.000,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 09: 06:29 :973 

R$ 29.100,0000  14.829.987/0001-66 25/08/2022 09:11:33:603 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Observações 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIOS B  BRAUN SA,  CNIP3/CPF: 
31.673.254/0010-95, pelo melhor lance de R$ 30.532,8000. 

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABORATORIOS B  BRAUN SA  - CNPJ/CPF: 
31.673.254/0010-95 

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1. 

Eventos do Item 

Evento 

Aceite de 
proposta 

Habilitação de 
fornecedor 

Data 

18/10/2022 
16:16:14 

18/10/2022 
16:18:32 

Marca: B.Braun 
Fabricante:  Touchstone International  
Modelo / Versão: CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE - LCC8038 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARGA AZUL PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE DE 80 MM 
DE COMPRIMENTO, COM GRAMPOS DE TITANIO DE 3.8 MM DE ALTURA PARA TECIDOS NORMAIS, COM 
SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS, LAMINA INCORPORADA, RANHADURAS NAS 
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LATERAIS PARA MAIOR ADERÊNCIA DO TECIDO, INSERINDO DUAS LINHAS DE GRAMPOS PARALELAS E 
ALTERNADAS DE CADA LADO DA LAMINA, DESCRATAVEL. REGISTRO NA ANVISA: 80136990945 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

04.907.399/0001-40 PROSURG Não Não 120 R$ 283,5360 R$ 34.024,3200 23/08/2022 
PRODUTOS 11:06:13  
MEDICOS  
LTDA. 

Marca: NÃO SE APLICA 
Fabricante: NA() SE APLICA 
Modelo / Versão: GIS8038LBR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARGA AZUL PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80MM, 
COMPRIMENTO PARA TRANSSECCIONAR, RESSECAR E E CRIAR ANASTOMOSES. POSSUI LAMINA DE AÇO NA 
CARGA. INSEREM DUAS FILEIRAS DUPLAS ALTERNADAS DE GRAMPOS DE TITANIO DE ALTURA DE 3.8MM 
ABERTO, ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1.5MM, COM DIAMETRO DE 0.21MM. PRODUTO DE USO ÚNICO, 
ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO. RMS: 80052020032 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

22.938.449/0001-38 SUTUTECH - Sim Sim 120 R$ 283,5400 R$ 34.024,8000 22/08/2022 
MATERIAIS 22:45:25  
MEDICOS  LTDA 

Marca: não se aplica 
Fabricante: não se aplica 
Modelo / Versão: FLC8038L/FL C8048L - RLC8038L/R LC8048L 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carga para Grampeador Linear Cortante de 80mm para tecido 
normal ou espesso. Estéril de uso único, embalagem conforme ANVISA Prazo de validade 12 meses. 
Porte da empresa: ME/EPP 

15.707.603/0001-03  PANTHER Não Não 120 R$ 330,0000 R$ 39.600,0000 24/08/2022  
HEALTHCARE 14:46:. 
DO BRASIL 
LTDA 

Marca:  PANTHER  
Fabricante:  PANTHER HEALTHCARE  
Modelo / Versão: SADB8ON 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carga azul para grampeador cirúrgico linear cortante de 80 mm 
de comprimento, com grampos de titânio de 3,8 mm de altura e 1.5mm fechado para tecidos normais, com 
sistema de segurança contra disparos acidentais, lamina incorporada, sistema de proteção para a lâmina após 
o disparo, inserindo 2 linhas de grampos paralelas e alternadas de cada lado da lâmina, descartável. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro 

R$ 39.600,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 34.024,8000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 34.024,3200 04.907.399/0001-40 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 33.960,0000 31.673.254/0010-95 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 30.000,0000 14.829.987/0001-66 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 25.500,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 08:54:14:127 

R$ 25.000,0000 14.829.987/0001-66 25/08/2022 08:55:55:297 

R$ 24.800,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 08:57:13:840 

R$ 24.100,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 08:59:52:800 

R$ 24.000,0000 14.829.987/0001-66 25/08/2022 09:00:43:623 

R$ 23.100,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 09:01:11:617 

R$ 23.000,0000 14.829.987/0001-66 25/08/2022 09:01:50:263 

R$ 22.560,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 09:02:23:753 

R$ 22.000,0000 31.673.254/0010-95 25/08/2022 09:04:51:717 

R$ 21.000,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 09:05:13:357 

R$ 20.000,0000 31.673.254/0010-95 25/08/2022 09:95:48:160 

R$ 11.283,3600 31.673.254/0010-95 25/08/2022 09:95:59:077 

R$ 15.000,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 09:06:51:853 

R$ 20.400,0000 14.829.987/0001-66 25/08/2022 09:11:40:470 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

Aceite de 18/10/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIOS B  BRAUN SA,  CNPJ/CPF: 
proposta 16:16:14 31.673.254/0010-95, pelo melhor lance de R$ 11.283,3600. I 

Habilitação de 18/10/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABORATORIOS B  BRAUN SA  - CNPJ/CPF: 
fornecedor 16:18:32 31.673.254/0010-95 , 

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1. 
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Item: 3 - Grampeador Cirúrgico 

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração Quantidade Valor  Unit.  Valor Global Equiparada ME/EPP 
Data/Hora 
Registro 

18.224.182/0001-40 HOSPMED Sim Sim 10 R$ 1.326,3200 R$ 13.263,2000 24/08/2022 
COMERCIO 15:06:14 
EIRELI 

Marca: VICARE 
Fabricante: VICARE 
Modelo / Versão: VICARE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 03: 214305 / BR0430376 / Grampeador curvo cortante: 
Estéril, pré-carregado com um cartucho, com opção de disparo múltiplo num único paciente. Com  cabeça 
curva que dispare 4 linhas de grampos de titânio com fechamento de 2,00mm, cortando simultaneamente 
entre a segunda e a terceira linha de grampos, criando uma transecção curva de 40mm em um espaço de 
30mm. Possuir trava de segurança para evitar o disparo acidental do grampeador com recarga utilizada ou 
sem recarga, e pino de retenção na ponta  distal,  acionado manualmente ou automaticamente. 0 dispositivo 
deve possuir outra característica que impeça o disparo a menos que o gatilho de fechamento esteja 
totalmente acionado. 0 instrumento pode ser recarregado cinco vezes, para um máximo de seis disparos por 
instrumento durante uma única intervenção. Instrumento descartável e esterilização com validade  minima  de 
3 anos. A embalagem deverá possuir dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização, 
validade e número de registro na Anvisa. RMS: 80493660027 MARCA: VICARE MODELO: SCC40 
Porte da empresa: ME/EPP 

15.707.603/0001-03  PANTHER Não Não 10 R$ 1.500,0000 R$ 15.000,0000 24/08/2022  
HEALTHCARE 14:46:20 
DO BRASIL 
LTDA 

Marca:  PANTHER  
Fabricante:  PANTHER HEALTHCARE  
Modelo / Versão: CAAB40 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grampeador linear cortante de 40mm, insere duas fileiras 
duplas paralelas e alternadas com grampos de titânio de altura de 4.8mm e de 2.0mm de fechamento, com 
linha de grampos de 43mm e 40mm de linha de corte ,  pre  carregado, com lâmina incorporada à carga e 
haste de 265mm, com mandíbulas de 62mm de comprimento e com abertura de 20mm, com sistema 
incorporado para disparos inadvertidos e sistema de visualização para cada etapa do disparo , recarregável, 
descartável. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro 

R$ 15.000,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 13.263,2000 18.224.182/0001-40 25/08/2022 08:41:00 : 273 

R$ 13.250,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 09:31:00:643 

R$ 12.152,0000 18.224.182/0001-40 25/08/2022 09 :37: 39 : 693 

R$ 12.500,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 09: 39: 03 : 637 • Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

Encerramento 25/08/2022 
análise de Item com análise de propostas finalizada. 08:45:17 
propostas 

25/08/2022 Abertura Item aberto para lances. 
09:16:25 

Encerramento 25/08/2022 Item com etapa aberta encerrada. 
etapa aberta 09:38:54 

Inicio  la  etapa 25/08/2022 Fornecedores convocados para a 10  etapa fechada apresentaram lance entre R$ 12.152,0000 
fechada 09:38:54 e R$ 13.250,0000. 

Encerramento 25/08/2022 Item encerrado para lances. 
09:43:55 

Encerramento 
25/08/2022 Item com etapa fechada encerrada. etapa fechada 09:43:55 

Abertura do 
prazo - 25/08/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 
Convocação 10:19:32 18.224.182/0001-40. 
anexo 

Encerramento do 
prazo - 25/08/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, 
Convocação 10:39:24 CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40. 
anexo 

Aceite de 18/10/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 
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proposta 16:16:49 18.224.182/0001-40, pelo melhor lance de R$ 12.152,0000. Motivo: Licitante atende 
tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classificado. 

Habilitação de 18/10/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 

fornecedor 16:18:32 18.224.182/0001-40 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 4 - Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal 

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

CNP.I/CPF Fornecedor Quantidade Valor  Unit.  Valor Global Data/Hora 
Equiparada 
ME/EPP Declaração 

ME/EPP Registro 

14.829.987/0001-66 OLTRAMED Não Não 20 R$ 1.015,0000 R$ 20.300,0000 24/08/2022 
COMERCIO 17:42:04 
DE 
PRODUTOS  
MEDICOS  
LTDA 

Marca: não se aplica 
Fabricante: não se aplica 
Modelo / Versão: DCS 29 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grampeador Cirúrgico Circular Intralurninal Material Grampo: 
Titânio , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Diâmetro Grampo: Cerca De 28 M 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

22.938.449/0001-38 SUTUTECH - Sim Sim 20 R$ 1.058,2800 R$ 21.165,6000 22/08/ 
MATERIAIS 22:452:0  
MEDICOS  
LTDA 

Marca: não se aplica 
Fabricante: não se aplica 
Modelo / Versão: ACS28D - RCS28G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grampeador Circular Intraluminal de 28mm com grampos de 
titânio. Estéril de uso único, embalagem conforme ANVISA Prazo de validade 12 meses. 
Porte da empresa: ME/EPP 

04.907.399/0001-40 PROSURG Não Não 20 R$ 1.058,2800 R$ 21.165,6000 23/08/2022 
PRODUTOS 11:06:13  
MEDICOS  
LTDA. 

Marca: NÃO SE APLICA 
Fabricante: NÃO SE APLICA 
Modelo / Versão: EEA28 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAMPEADOR CIRCULAR EEA, INDICADO PARA ANASTOMOSE 
TERMINO-TEMENAL, TERMINO LATERAL E LATERO LATERAL. APLICA UMA LINHA CIRCULAR DUPLA DE 
GRAMPOS DE TITANIO EM ZIGUE-ZAGUE. 0 GRAMPEADOR POSSUI LAMINA DA FACA NO INSTRUMENTO QUE 
REMOVE 0 TECIDO EXCEDENTE, CRIANDO ANASTOMOSE CIRCULAR. DIÂMETRO DA LINHA DE 
GRAMPEAMENTO DE 28MM, BIGORNA DE BAIXO PERFIL  TILT-TOP  ESTÁ DISPONÍVEL EM TODOS OS 
GRAMPEADORES. OS GRAMPEADORES DE 28MM  SAO  COMPATÍVEIS COM DOIS TAMANHOS DE GRAMPO 
3,5MM E 4,8MM. PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO. RMS: 10349000267 io 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

18.224.182/0001-40 HOSPMED Sim Sim 20 R$ 1.058,2800 R$ 21.165,6000 24/08/2022 
COMERCIO 15:06:14 
EIRELI 

Marca: VICARE  
Fa  brica nte VICARE 
Modelo / Versão: VICARE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Lote 03 Item 04: 221608 / BR0428435 / Grampeador 
cirúrgico circular cortante 28 a 29mm: Descartável disparo único insere duas fileiras, de grampos de  titanic),  
com conjunto carga com diâmetro com tamanhos 28 a 29mm, equipado com lâmina de  ago  inoxidável 440 
com gume biselado com haste de 22cm ou 35 cm, com dispositivo de comando pra angulação da ogiva após o 
disparo, com dois acessórios tipo trocarte em versão de ponta romba e ponta perfurante, equipado com 
recurso de  feedback  visual para aproximação do conjunto ogiva/ carga e encaixe da haste da ogiva com 
trocarte, ogiva com orificios para drenagem de fluidos, trava de segurança após o disparo e tecnologia de 
direcionamento do Grampo. A embalagem deverá possuir dados de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização, validade e número de registro na Anvisa. RMS: 80493660031 MARCA: VICARE MODELO: SCS29 
Porte da empresa: ME/EPP 

15.707.603/0001-03 PANTHER 
HEALTHCARE 
DO  BRASIL  
LTDA  

Não Não 20 R$ 1.100,0000 R$ 22.000,0000 24/08/2022 
14:46:20 

Marca:  PANTHER  
Fabricante:  PANTHER HEALTHCARE  
Modelo / Versão: FCSME29 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grampeador circular intraluminal cortante de 29mm de 
diâmetro, para um único disparo, com trava de segurança. Insere duas fileiras paralelas e alternadas de 
grampos de titânio com altura de 4.5mm aberta e 1.8mm no fechamento. Haste de 18cm equipada com 
lâmina de  ago  inoxidaVel e trocater. Ogiva de perfil baixo e mecanismo de inclinação após o disparo com 
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Ak  Eventos do Item 

11, Evento 

Encerramento 
análise de 
propostas 

Abertura 

Encerramento 
etapa aberta 

Inicio  la  etapa 
fechada 

Encerramento 
etapa fechada 

Abertura do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

Encerramento 

25/08/2022 
08:45:53 

25/08/2022 
09:16:26 

25/08/2022 
09:36:49 

25/08/2022 Fornecedores convocados para a  lo  etapa fechada apresentaram lance entre R$ 16.850,0000 
09:36:49 e R$ 18.000,0000. 

25/08/2022 
09:41:50 

25/08/2022 
09:41:50 

25/08/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA, 
10:30:17 CNPJ/CPF: 15.707.603/0001-03. 

Data 

Item com análise de propostas finalizada. 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

Observações 

Data/Hora 
Registro 

20 R$ 1.015,0000 R$ 20.300,0000 24/08/2022 
17:42:04 

Quantidade  Valor Unit. Valor Global 

Circular Intraluminal Material Grampo: 

7/12 
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indicação de disparo. Descartavel, Estéril. ANVISA orifícios para drenagem de fluidos. Possui uma janela de 

80940400001 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro 
R$ 22.000,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 08:41:00:273 
R$ 21.165,6000 18.224.182/0001-40 25/08/2022 08:41:00:273 
R$ 21.165,6000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 08:41:00:273 
R$ 21.165,6000 04.907.399/0001-40 25/08/2022 08:41:00:273 
R$ 20.300,0000 14.829.987/0001-66 25/08/2022 08:41:00:273 
R$ 20.250,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 09: 16:58 :760 

R$ 19.000,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 09:17:37:280 

R$ 18.000,0000 14.829.987/0001-66 25/08/2022 09:18:39:370 

R$ 20.000,0000 18.224.182/0001-40 25/08/2022 09:24:58:470 

R$ 17.500,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 09:30:06:867 

R$ 17.000,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 09:31:06:020 

R$ 16.850,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 09:31:24:967 

R$ 14.000,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 09:37:02:457 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Encerramento • do prazo - 
Convocação 
anexo 

Aceite de 
proposta 

Habilitação de 
fornecedor 

26/08/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor  PANTHER HEALTHCARE  DO 
08:39:23 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 15.707.603/0001-03. 

18/10/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor:  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA, 
16:1703 CNPJ/CPF: 15.707.603/0001-03, pelo melhor lance de R$ 14.000,0000. Motivo: Licitante 

atende tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classificado. 

18/10/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor:  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA - 
16:18:32 CNPJ/CPF: 15.707.603/0001-03 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 5 - Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal 

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

ME/EPP Declaração 
Equiparada ME/EPP 

14.829.987/0001-66 OLTRAMED Não Não 
COMERCIO 
DE 
PRODUTOS  
MEDICOS  
LTDA 

Marca: não se aplica 
Fabricante: não se aplica 
Modelo / Versão: DCS 33 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grampeador Cirúrgico 

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

CNPJ/CPF Fornecedor 
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Titânio , Esterilidade*: Estéril, Descartável , Diâmetro Grampo: Cerca De 32 M 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

22.938.449/0001-38 SUTUTECH - Sim Sim 20 R$ 1.022,8500 R$ 20.457,0000 22/08/2022 
MATERIAIS 22:45:25  
MEDICOS  
LTDA 

Marca: não se aplica 
Fabricante: não se aplica 
Modelo / Versão: ACS31D - RCS31G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grampeador Circular Intraluminal de 31mm com grampos de 
titânio. Estéril de uso único, embalagem conforme ANVISA Prazo de validade 12 meses. 
Porte da empresa: ME/EPP 

04.907.399/0001-40 PROSURG Não Não 20 R$ 1.022,8500 R$ 20.457,0000 23/08/2022 
PRODUTOS 11:06:13  
MEDICOS  
LTDA. 

Marca: NÃO SE APLICA 
Fabricante: NÂO SE APLICA 
Modelo / Versão: EEA31 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAMPEADOR CIRCULAR EEA, INDICADO PARA ANASTOMOSE 
TERMINO-TEMENAL, TERMINO LATERAL E LATERO LATERAL. APLICA UMA LINHA CIRCULAR DUPLA DE 
GRAMPOS DE TITÂNIO EM ZIGUE-ZAGUE. 0 GRAMPEADOR POSSUI LAMINA DA FACA NO INSTRUMENTO QUE 
REMOVE 0 TECIDO EXCEDENTE, CRIANDO ANASTOMOSE CIRCULAR. DIÂMETRO DA LINHA DE 
GRAMPEAMENTO DE 31MM, BIGORNA DE BAIXO PERFIL  TILT-TOP  ESTA DISPONÍVEL EM TODOS OS 
GRAMPEADORES. OS GRAMPEADORES DE 31MM  SAO  COMPATÍVEIS COM DOIS TAMANHOS DE GRAMPO 
4,8MM. PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTERIUZADO A OXIDO DE ETILENO.RMS: 10349000267 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

18.224.182/0001-40 HOSPMED Sim Sim 20 R$ 1.022,8500 R$ 20.457,0000 24/08/20 
COMERCIO 15:06:14 
EIRELI 

Marca: VICARE 
Fabricante: VICARE 
Modelo / Versão: VICARE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Lote 04 Item 05: 214564 / BR0428436 / Grampeador 
cirúrgico circular cortante 31 a 33mm: Descartável disparo único insere duas fileiras de grampos de titânio, 
com conjunto carga com diâmetro com tamanhos 31 a 33mm, equipado com lâmina de  ago  inoxidável 440 
com gume biselado com haste de 22cm ou 35 cm, com dispositivo de comando para angulação da ogiva após 
o disparo Tilp  top,  com dois acessórios tipo trocarte em versão de ponta romba e ponta perfurante, equipado 
com recurso de  feedback  visual para aproximação do conjunto ogiva/ carga e encaixe da haste da ogiva com 
trocarte, ogiva com orifícios para drenagem de fluidos, trava de segurança após o disparo e tecnologia de 
direcionamento do Grampo. A embalagem deverá possuir dados de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização, validade e número de registro na Anvisa. RMS: 80493660031 MARCA: VICARE MODELO: SCS33 
Porte da empresa: ME/EPP 

15.707.603/0001-03  PANTHER Não Não 20 R$ 1.100,0000 R$ 22.000,0000 24/08/2022  
HEALTHCARE 14:46:20 
DO BRASIL 
LTDA 

Marca:  PANTHER  
Fabricante:  PANTHER HEALTHCARE  
Modelo / Versão: FCSME32 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grampeador circular intraluminal cortante de 32mm 
diâmetro, para um único disparo, com trava de segurança. Insere duas fileiras paralelas e alternadas e 
grampos de titânio com altura de 4.5mm aberta e 1.8mm no fechamento. Haste de 18cm equipada com 
lâmina de  ago  inoxidável e trocater. Ogiva de perfil baixo e mecanismo de inclinação após o disparo com 
orifícios para drenagem de fluidos. Possui uma janela de indicação de disparo. Descartavel, Estéril. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro 

R$ 22.000,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 20.457,0000 18.224.182/0001-40 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 20.457,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 20.457,0000 04.907.399/0001-40 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 20.300,0000 14.829.987/0001-66 25/08/2022 08:41:00:273 

R$ 20.250,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 09:17:06:030 

R$ 19.000,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 09:17:40:310 

R$ 18.000,0000 14.829.987/0001-66 25/08/2022 09:18:45:623 

R$ 19.936,0000 18.224.182/0001-40 25/08/2022 09:25:28:713 

R$ 17.500,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 09:30:13:580 

R$ 17.000,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 09:31:10:080 

R$ 16.850,0000 22.938.449/0001-38 25/08/2022 09:31:32:077 

R$ 14.000,0000 15.707.603/0001-03 25/08/2022 09:33:09:483 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 
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Eventos do Item 

Evento 

Encerramento 
análise de 
propostas 

Data 

25/08/2022 
08:46:10 

25/08/2022 
09:16:27 

Encerra mento 25/08/2022 
etapa aberta 09:32:59  

Item com análise de propostas finalizada. 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

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

Observações 

Abertura 

Inicio  la  etapa 25/08/2022 Fornecedores convocados para a 10  etapa fechada apresentaram lance entre R$ 16.850,0000 
fechada 09:32:59 e R$ 18.000,0000. 

25/08/2022 
09:38:00 

Encerramento 25/08/2022 
etapa fechada 09:38:00 

Abertura do 
prazo - 25/08/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA, 
Convocação 10:29:57 CNPJ/CPF: 15.707.603/0001-03. 
anexo 

Encerramento Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

Encerramento 
do prazo - 
Convocação 
anexo 

ip Aceite de 
proposta 

Habilitação de 
fornecedor 

26/08/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor  PANTHER HEALTHCARE  DO 
08:39:35 BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 15.707.603/0001-03. 

Aceite individual da proposta. Fornecedor:  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA, 
CNPJ/CPF: 15.707.603/0001-03, pelo melhor lance de R$ 14.000,0000. Motivo: Licitante 
atende tecnicamente ao descritivo solicitado, desta forma está classificado. 

18/10/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor:  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA - 
16:18:32 CNPJ/CPF: 15.707.603/0001-03 

18/10/2022 
16:17:19  

Não existem intenções de recurso para o item 

HISTÓRICO DO Grupo 1 

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração Quantidade 
Equiparada ME/EPP 

Data/Hora Valor Global 
Registro 

14.829.987/0001-66 OLTRAMED  COMERCIO  DE  Não Não R$ 77.100,0000 24/08/2022 
PRODUTOS  MEDICOS LTDA 17:42:03 

31.673.254/0010-95 LABORATORIOS B BRAUN Não Não R$ 97.860,0000 24/08/2022 
SA 20:29:45 

04.907.399/0001-40 PROSURG  PRODUTOS  Não Não R$ 97.938,7200 23/08/2022 
MEDICOS LTDA. 11:06:13 

22.938.449/0001-38 SUTUTECH -  MATERIAIS  Sim Sim R$ 97.939,2000 22/08/2022 
MEDICOS LTDA 22:45:25 

15.707.603/0001-03 PANTHER HEALTHCARE DO  Não Não R$ 105.600,0000 24/08/2022 
BRASIL  LTDA  14:46:18 

Data Observações 

25/08/2022 
08:44:42 

25/08/2022 
08:51:01 

25/08/2022 
09:11:23 

25/08/2022 Fornecedores convocados para a 10  etapa fechada apresentaram lance entre R$ 
09:11:23 41.816,1600 e R$ 69.360,0000. 

25/08/2022 
09:16:24 

25/08/2022 
09:16:24 

25/08/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor LABORATORIOS B  BRAUN SA,  
10:03:51 CNPJ/CPF: 31.673.254/0010-95. 

25/08/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABORATORIOS B 
10:18:30  BRAUN SA,  CNPJ/CPF: 31.673.254/0010-95. 

18/10/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABORATORIOS B  BRAUN SA  - 
16:18:32 CNPJ/CPF: 31.673.254/0010-95 

Eventos do Grupo 

Evento 

Encerramento análise de 
propostas 

Abertura 

Encerramento etapa aberta 

Inicio  la  etapa fechada 

Encerramento 

Encerramento etapa 
fechada 

Abertura do prazo - 
Convocação anexo 

Encerramento do prazo - 
Convocação anexo 

Habilitação de fornecedor 

Item com análise de propostas finalizada. 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

Não existem intenções de recurso para o item 
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Data 

25/08/2022 
08:41:00 

25/08/2022 
08:51 :00 

25/08/2022 
08:51:01 

25/08/2022 
09:11:23 

25/08/2022 
09:16:24 

25/08/2022 
09:16:24 

25/08/2022 
09:16:24 

25/08/2022 
09:16:24 

25/08/2022 
09:16:25 

25/08/2022 
09:16:26 

25/08/2022 
09:16:27 

25/08/2022 
09:32:59 

25/08/2022 
09:36:49 

25/08/2022 
09 :38:00 

25/08/2022 
09:38:00 

25/08/2022 
09: 38:00 

25/08/2022 
09: 38:54 

25/08/2022 
09:41:50 

25/08/2022 
09:41:50 

25/08/2022 
09:41:50 

25/08/2022 
09:43:55 

25/08/2022 
09:43:55 

25/08/2022 
09:44:11 

25/08/2022 
09 :50:47 

25/08/2022 
09:54:46 

25/08/2022 
10:01 :17 

25/08/2022 
10:02:07 

25/08/2022 
10:03:29 

25/08/2022 
10:03:51 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

31.673.254/0010- 
95 

31.673.254/0010- 
95  

Pregoeiro 

Sistema 

foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
e R$ 13.250,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às • 

09:43:54 do dia 25/08/2022. 

da proposta no valor de R$ 16.850,0000 não enviou lance único e 
fechado para o item 4. 

da proposta no valor de R$ 18.000,0000 não enviou lance único e 
fechado para o item 4. 

O item 4 está encerrado. 

A etapa fechada 
12.152,0000 

0 fornecedor 

0 fornecedor 

19/10/2022 15:20 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

Troca de Mensagens 

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

Mensagem 

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da 
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o inicio 
dos lances. Ate 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de 

abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados. 

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

0 item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
41.816,1600 e R$ 69.360,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 

09:16:23 do dia 25/08/2022. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 48.000,0000 não enviou lance único e 
fechado para o item Gl. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 69.360,0000 não enviou lance único e 
fechado para o item Gl. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 41.816,1600 não enviou lance único e 
fechado para o item G1. 

0 item G1 está encerrado. 

0 item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

0 item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

0 item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

e  

A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
16.850,0000 e R$ 18.000,0000 poderá enviar um lance único :e fechado até às 

09:37:59 do dia 25/08/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
16.850,0000 e R$ 18.000,0000 poderá enviar um lance único:e fechado ate às 

09:41:49 do dia 25/08/2022. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 18.000,0000 não enviou lance único e 
fechado para o item 5. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 16.850,0000 não enviou lance único e 
fechado para o item 5. 

O item 5 está encerrado. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 12.152,0000 não enviou lance único e 
fechado para o item 3. 

O item 3 está encerrado. 

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na 
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". 

A partir deste momento iniciará a negociag56. 

Para LABORATORIOS B  BRAUN SA  - Sr. Licitante: a titulo de negociação seria possível 
reduzir sua proposta a R$ 41.000,00 para o lote 01? 

Bom dia. 

Informo que estamos no nosso melhor valor de oferta. Ofertamos o valor mínimo nos 
lances. Poderia considerar? 

Para LABORATORIOS B  BRAUN SA  - Bom dia, ok, obrigado. 

Senhor fornecedor LABORATORIOS B  BRAUN SA,  CNPJ/CPF: 31.673.254/0010-95, 
solicito o envio do anexo referente ao grupo G1. 
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25/08/2022 
10:05:50 

25/08/2022 
10:16:22 

25/08/2022 
10:18:30 

25/08/2022 
10:18:36 

25/08/2022 
10 :19:05 

25/08/2022 
10:19:32 

25/08/2022 
10:22:19 

25/08/2022 
10:29:42 

25/08/2022 
10: 29:57 

25/08/2022 
10:30:17 

25/08/2022 
10:39:24 

25/08/2022 
10:53:15 

25/08/2022 
10:55:10 

25/08/2022 
10:58:56 

25/08/2022 
11:15:22 

25/08/2022 
11:24:20 

25/08/2022 
11 :34:35 

25/08/2022 
13:40:55 

26/08/2022 
08:39:23 

26/08/2022 
08:39:35 

26/08/2022 
14:50:49 

14/09/2022 
11:50:58 

14/09/2022 
11:51:19 

14/09/2022 
11:51:41 

14/09/2022 
11:51:48 

18/10/2022 
16:18:37 

18/10/2022 
16:19: 27 

Pregoeiro 

18.224.182/0001- 
40 

Sistema 

18.224.182/0001- 
40 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

• Pregoeiro 

15.707.603/0001- 
03 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

15.707.603/0001- 
03 

Pregoeiro 

15.707.603/0001- 
03 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

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

Para HOSPMED COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante: a titulo de negociação seria possível 
reduzir sua proposta a R$ 12.000,00 para o item 03? 

BOM DIA... 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABORATORIOS B  BRAUN SA,  CNPJ/CPF: 
31.673.254/0010-95, enviou o anexo para o grupo G1. 

APÓS VERIFICARMOS, INFORMAMOS QUE  JA  ESTAMOS NO NOSSO MELHOR VALOR 
POIS SOMOS REVENDEDOR. PORTANTO, NA() CONSEGUIMOS CONCEDER MAIS 

DESCONTOS, INFELIZMENTE. 

Para HOSPMED COMERCIO EIRELI - ok, obrigado pelo retorno. 

Senhor fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, 
solicito o envio do anexo referente ao item 3. 

Para  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA - Sr. Licitante: a titulo de negociação 
seria possível reduzir sua proposta a R$ 13.500,00 para os itens 04 e 05? 

Para  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA - Negociação encerrada, sem retorno no  
chat  e nas ligações. 

Senhor fornecedor  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 
15.707.603/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 5. 

Senhor fornecedor  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 
15.707.603/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 4. 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 
18.224.182/0001-40, enviou o anexo para o item 3. 

Para  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA - Bom dia 

Senhor Pregoeiro, bom dia! Infelizmente não conseguimos reduzir o valor ofertado 
para os itens 04 e 05, estamos no nosso limite. 

Para  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA -  OK,  obrigado pelo retorno. 

Para  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA - Prezados, aguardando retorno da 
convocação do anexo. 

Sr. Pregoeiro, solicitamos o prazo para anexarmos a proposta até amanhã 26/08 às 
14h. Por motivos da nossa diretoria está inacessível na data de hoje. Seria possível?? 

Para  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA - Prezados, solicitação aceita. 

Obrigada! 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 
15.707.603/0001-03, enviou o anexo para o item 4. 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 
15.707.603/0001-03, enviou o anexo para o item 5. 

Prezados, enviarei a proposta e documentações para análise de adequabilidade a ser 
realizada pelo setor técnico da Feas. Não é necessário envio de amostras nesse 

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

Para LABORATORIOS B  BRAUN SA  - Prezado Licitante: Amostra dos itens: • Item 01: 
214302 / BR0430380 / Grampeador cirúrgico linear cortante 75-80 mm: Quantidade: 

01 (uma) unidade. • Item 02: 214304 / BR0433578 / Carga para grampeador 
cirúrgico linear cortante 75-80mm de altura: Quantidade: 01 (uma) unidade. 

Para LABORATORIOS B  BRAUN SA  - Encaminhe as amostras solicitadas devidamente 
identificadas, até as 17:00 h (dezessete horas) do dia 16/09/2022 (sexta-feira). As 

amostras apresentadas deverão ser da respectiva marca e modelo cotados no pregão 
eletrônico citado. 

Para LABORATORIOS B  BRAUN SA  - As amostras deverão ser encaminhadas para a 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas, sita 6 Rua Capitão Argemiro Monteiro 
Wanderley, 161 - 30  andar, sala 305, bairro Capão Raso, Curitiba PR. CEP: 81130- 

160, aos cuidados de  William Cesar  Barboza (Pregoeiro), setor de Licitações; telefones 
para contato (41) 3316-5927, 3316-5967. 

Para LABORATORIOS B  BRAUN SA  - A não apresentação das amostras no prazo 
estabelecido acima, ou a apresentação em desconformidade com o solicitado, 

acarretará a desclassificação dos itens. 

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os 
itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. 

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/10/2022 às 
12:00:00. 

Eventos da Licitação 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 11/12 



19/10/2022 15:20 

Evento 

Alteração equipe 

Alteração equipe 

Abertura da sessão 
pública 

Encerramento da 
análise de 
propostas 

Julgamento de 
propostas 

Abertura do prazo 

Fechamento do 
prazo 

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

Data/Hora ObservaçÕes 

11/08/2022 
08:12:21 

11/08/2022 
08:12: 25 

25/08/2022 
08:41:00 

25/08/2022 
08:51:00 

25/08/2022 
09:44:11 

18/10/2022 
16:18:37  

18/10/2022 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/10/2022 às 
16:19:27 12:00:00. 

Abertura da sessão pública 

Etapa de análise de propostas encerrada. 

Inicio da etapa de julgamento de propostas 

Abertura de prazo para intenção de recurso 

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 13:23 horas do dia 19 de 
outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.  

WILLIAM  CESAR BARBOZA 
Pregoeiro Oficial 

JULIANO EUGENIO DA SILVA 
Equipe de Apoio 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
Equipe de Apoio 

VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 
Equipe de Apoio 

Imprimira 
Relatário 

Voltar 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  12/12 



Hospital Municipal do  Idoso  
R. Lothario Boutin, 90 

Pinheirinho — Curitiba/PR 
CEP 81.110-522 

(41) 3316-5959 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Fundoplo Estatal de Abenyia 
410 &vide de Cuntbo 

Memorando n° 004— Farmácia 13 de setembro de 2022. 

De: Farmacêutica Responsável 

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C  William Cesar  

Barboza 

Referente: Pregão Eletrônico n° 123/2022 - Feas 

Após análise das documentações exigidas no Anexo I 

"DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) 

PROPOSTA(S)", informo: 

As empresas listadas abaixo anexaram na Plataforma Comprasnet os  

documentos exigidos no Edital de Embasamento:  

• HOSPMED COMERCIO EIRELI;  

• LABORATORIOS B  BRAUN SA;  

✓ PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA.  

Em relação ao item cotado, informo: 

Item 01: 214302 / BR0430380 / Grampeador cirúrgico linear cortante 75-80 

mm: 

• A empresa LABORATORIOS B  BRAUN SA  anexou na plataforma 

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. SOLICITAR AMOSTRA 

1 UNIDADE. 

Item 02: 214304 / BR0433578 / Carga para grampeador cirúrgico linear 

cortante 75- 

80mm de altura: 



Hospital Municipal do  Idoso  
R. Lothario Boutin, 90 

Pinheirinho — Curitiba/PR 
CEP 81.110-522 

(41) 3316-5959 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

• A empresa LABORATORIOS B  BRAUN SA  anexou na plataforma 

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. SOLICITAR AMOSTRA 

1 UNIDADE. 

Item 03: 214305 / BR0430376 / Grampeador curvo cortante: 

• A empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI  anexou na plataforma 

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. 

Item 04: 221608 / BR0428435 / Grampeador cirúrgico circular cortante 28 a 

29mm: 

• A empresa  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA  anexou 

na plataforma 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. 

Item 05: 214564 / BR0428436 / Grampeador cirúrgico circular cortante 31 a 

33mm: 

• A empresa  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA  anexou 

na plataforma 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. 



Hospital Municipal do  Idoso  
R. Lothário Boutin, 90 

Pinheirinho — Curitiba/PR 
CEP 81.110-522 
(41) 3316-5959 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

O 
Fundav5o Estalml de Paerrrio 
fi Svide de Clotiba 

COOVfia,  
Daiana Lugarini 

Farmacêutica Responsável 
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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  

Oficio n° 87/2022 — CPL/Feas 

 

Curitiba, 14 de setembro de 2022 

Prezado Licitante: 

Em relação Pregão eletrônico n° 123/2022, cujo objeto se resume na 
"Contratação de empresa especializada para futuro fornecimento de grampeadores 
cirúrgicos e suas respectivas cargas, através de contrato de consignação, pelo período de 
12 (doze) meses". 

Solicitamos: 

Amostra dos itens: 

• Item 01: 214302 / BR0430380 / Grampeador cirúrgico linear cor- 

tante 75-80 mm: 

Quantidade: 01 (uma) unidade. 

• Item 02: 214304/ BR0433578 / Carga para grampeador cirúrgico li-

near cortante 75-80mm de altura: 

Quantidade: 01 (uma) unidade. 

Esta solicitação está em conformidade com o edital de embasamento. 

Encaminhe as amostras solicitadas devidamente identificadas, até as 17:00 h 
(dezessete horas) do dia 16/09/2022 (sexta-feira). As amostras apresentadas deverão ser 
da respectiva marca e modelo cotados no pregão eletrônico citado. 

As amostras deverão ser encaminhadas para a Fundação Estatal de Atenção 
Saúde — Feas, sita à Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 — 30  andar, sala 305, 

bairro Capão Raso, Curitiba PR. CEP: 81130-160, aos cuidados de  William Cesar  Barboza 
(Pregoeiro), setor de Licitações; telefones para contato (41) 3316-5927, 3316-5967. 

A não apresentação das amostras no prazo estabelecido acima, ou a 
apresentação em desconformidade com o solicitado, acarretará a desclassificação dos itens. 

Atenciosamente, 

V, WI 1-Vit WYG 
William Cesar Barboza  

Pregoeiro  

À Senhora 
Regina Santos Ammiratti 
Laboratórios B.Braun S.A.  
Sao  Paulo-SP 
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FICHA DE ANALISE TÉCNICA — PE 123/2022 

Item 02: 214304 / BR0433578/ Carga para grampeador cirúrgico linear cortante 
75-80mm de altura: 
Carga para grampeador linear cortante de 75-80mm, descartável, intercambiáveis, 

com grampos de titânio de 3.8mm de altura e 4.8 mm de altura, tecnologia de 

direcionamento do grampo, lâmina incorporada a carga, disparo bilateral. A 

embalagem deverá possuir dados de identificação e procedência, data e tipo da 

esterilização, validade e número de registro na Anvisa. 
MARCA: B  BRAUN  

ANÁLISE:  

0 material atende ao descritivo? (4 ) sim ( ) não 

JUSTIFICATIVA:  ft\109" AI) &S).&.• 

Cosor\-/C3()  \V-Qi0.0G1 jk4 & Pi ro  

t da 

Curitiba, de de 2022. 

ariAtt;r4-64"1 
tjOrtOtc.P 

ItosP;r„A4-4 66A r)s6  
viosP,  "‘"-• 

Nome/carimbo e assinatura Nome/carimbo e assinatura 

do responsável pela avaliação do responsável pela avaliação 

1 
Feas — Fundação Estatal de Atenção A Saúde  

E-mail:  fabinnartinse,feaes.curitiba.proov.br  Fone: (41) 3316-5942 
Rua: Lothario  Boutin,  n° 90— CEP: 81110-522 

Curitiba - PR 





Ake, 

FEAS 
Fundação  Estate!  
de Abenção à Saúde 

FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA — PE 123/2022 

Item 01: 214302/ BR0430380 /Grampeador cirúrgico linear cortante 75-80 mm: 

Grampeador linear cortante 75-80mm, descartável, recarregável com cargas 

intercambiáveis, com grampos de titânio de 3.8mm de altura e 04-06 linhas de 

grampo, possuindo 75-80mm de comprimento, com tecnologia de direcionamento do 

grampo, lâmina incorporada a carga, sistema de segurança contra disparos 

acidentais, disparo bilateral, empunhadura emborrachada ou com sistema 

antideslizante. A embalagem deverá possuir dados de identificação e procedência, 

data e tipo da esterilização, validade e número de registro na Anvisa. 

MARCA: B  BRAUN  

ANALISE: 

0 material atende ao descritvo? (X) sim ( ) não 

JUSTIFICATIVA:& AsuOi-7410k,  

-j(Q) •(,)325 (31A-cict, ,0 ,fn c.eyy)  

Curitiba, de  atibbler  de 2022. 

-i\e‘ 

•C\b‘it.c,lio'kt,,,osviOsN°5  
vott41  006- 

‘‘osp344‘\69  

Nome/carimbo e assinatura Nome/carimbo e assinatura 
do responsável pela avaliação do responsável pela avaliação 

Feas — Fundação Estatal de Atenção à Saúde  
E-mail:  fabimartinsefeaes.curitiba.proov.br  Fone: (41) 3316-5942 

Rua: Lothario  Boutin,  n° 90— CEP: 81110-522 
Curitiba - PR 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

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

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 18.224.182/0001-40 DUNS®: 903286575 
Razão Social: HOSPMED COMERCIO EIRELI 

*Nome Fantasia: HOSPMED BH 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/09/2023 
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE 

NATUREZA EMPRESARIA)  
MET: Não 
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno 

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

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 29/03/2023 
FGTS Validade: 04/11/2022 
Trabalhista (http://www.tst.jus.bricertidao) Validade: 29/03/2023 

- Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/10/2022 — IQ°  . 
Receita Municipal Validade: 26/10/2022 / 

V - Qualificação Técnica 
VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 31/05/2023 / 

Emitido  em: 17/10/2022 09:45 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 
Ass:  

• 

1 de 1 
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17/10/2022 09:57 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG AL15 
, 

VRiz--- 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTARIOS 
CERTIDA0 EMITIDA EM: 

17/10/2022 

Positiva com efeito de negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
15/01/2023 

NOME/NOME EMPRESARIAL: HOSPMED COMERCIO EIRELI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002158680.00- 
78 CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA MATIAS BARBOSA NÚMERO: 76 

COMPLEMENTO: CASA, BAIRRO: FLORESTA CEP: 31015160 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do  art.  151 da Lei no 
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separagao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doagao de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO  PTA  DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br  => certidão de débitos tributários => 

certificar documentos 

2022000585518404 

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrI/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProto... 1/1 
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Ocorrência 3: 

Relatório de Ocorrências Ativas 

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

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Numero do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
150232 - HOSPITAL UNIVERSITARIO/UFSC 
09/10/2017 
23080016005201763 Número do Contrato: Pregão n5  151/HU/2016 
0 Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, por meio 
da Portaria na 496/2017/DA/HU, aplicou à empresa HOSPMED COMERCIO 
EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ na 18.224.182/0001-40, a sanção de 
ADVERTÊNCIA, por inadimplencia contratual referente ao Pregão na 
151/HU/2016. 

Dados do Fornecedor  Ocorrência 4: 
CNPJ: 
Razão Social: 
Nome Fantasia: 
Situação do Fornecedor: 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: Tipo Ocorrência: 

UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Numero do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

18.224.182/0001-40 DUNS®: 903286575 
HOSPMED COMERCIO EIRELI 
HOSPMED BH 
Credenciado 

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE 
27/06/2016 
18224182000140 Número do Contrato: 178/bafz/2015 
A Base Aérea de Fortaleza torna público que a empresa HOSPMED 
COMERCIO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o na 18.224.182/0001-40  :ago  
apresentou as contrarrazões da sanção administrativa de advertência, dos 
termos do  art  87, inciso I, da lei 8.666/93, constante no oficio 27/ACP/3295, 
por infringir os termos editalicios, sem justificativa que possa excluir a sua 
culpabilidade. 

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
150232 - HOSPITAL UNIVERSITARIO/UFSC 
24/05/2016 
23080000725201626 Número do Contrato: Pregão n5  393/HU/2014 
0 Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, por meio 
da Portaria na 153/2016/DG/HU, de 17 de maio de 2016, aplicou à empresa 
HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ na 18.224.182/0001-
40, a sanção de ADVERTÊNCIA, por inadimplencia contratual referente ao 
Pregão na 393/HU/2014. 

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
150232 - HOSPITAL UNIVERSITARIO/UFSC 
04/07/2016 
23080052100201569 Número do Contrato: Pregão fl5  258/HU/2014 
0 Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, por meio 
da Portaria na 203/2016/DG/HU, de 21 de junho de 2016, aplicou à empresa 
HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ na 18.224.182/0001-
40, a sanção de ADVERTÊNCIA, por inadimplencia contratual referente ao 
Pregão na  258/HU/2014. 

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS 
13/05/2019 
23110009762201948 Número do Contrato: 2019NE800130 
Penalização conforme determina a clausula 16.2.1 do Termo de Referencia 
(16.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que  nit)  acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante), em razão do atraso na entrega dos 
produtos do empenho 2019NE800130. 
Notificações na 029/2019 e na 152/2019. 

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE 
23/05/2019 
23113005575201701 Número do Contrato: 2018NE801377 
ENTREGA INCOMPLETA DOS PRODUTOS SOLICITADOS POR MEIO DA 
NOTA DE EMPENHO 2018NE801377 (EMPENHO ORDINÁRIO), 
DESCUMPRIDO CLAUSULA EDITALICIA PE (SRP) 74/2017 QUANTO A 
EXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA ENTREGA 

Ocorrência 1: 

Ocorrência 2: 

Ocorrência 5: 

Ocorrência 6: 

Emitido  em: 17/10/2022 09:55 1 de 11 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA  

Emitido  em: 17/10/2022 09:55 2 de 11 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 



Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 7: 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 12: 
Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/justificativa: 

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
25/04/2016 
23117007430201535 Número do Contrato: 006428 e 006502/2015 
Aplicação de advertência devido A inexecução total ou parcial do empenhos 
2015NE800772 e 2015NE800974, conforme Oficio n1107/2016-DIRAM/UFU. 

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
02/10/2019 
23536012495201995 Número do Contrato: PREGÃO 53/2019 
Não apresentação da proposta quando convocado pelo pregoeiro na condução 
do certame. 

Ocorrência 8:  Ocorrência 13: 
Advertência - Lei e 8666/93,  art.  87, inc. I 
154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
11/08/2017 
23117007498201603 Número do Contrato: 1032 e 1343/2017 
Aplicação de penalidade de advertência devido A inexecução total ou parcial 
dos empenhos 2017NE800143 e 2017NE800238, conforme Oficio n1173/2017-
DIRAM/UFU. 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 14:  

Advertência - Lei e 8666/93,  art.  87, inc. I 
153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C.  ANTONIO  MORAIS/UFES 
04/02/2019 
329165/2017-47 Número do Contrato: Pregão 51/2017 
Não enviou amostra para os  hens  02 e 70 conforme consta do Anexo I do 
Termo de Referencia item 3 DAS AMOSTRAS do Pregão Eletrônico 51/2017. 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa:  

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
15/03/2017 
23117007499201640 Número do Contrato: 6001 e 6028/2016 
Aplicação de advertência devido A inexecução total ou parcial dos empenhos 
2016NE800866 e 2016NE800881, conforme Oficio na17/2017-DIRAM/UFU. 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 15:  

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
511656 - GERENCIA EXECUTIVA SANTO  ANTONIO  DE JESUS 
19/05/2016 
35536000260201425 Número do Contrato: 092015 
Descumprimento de Cláusulas contratuais (não entregaram o material licitado). 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Numero do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 9: 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa:  

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
150244 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  WALTER  CANTIDIO 
23/05/2019 
23533000167201895 Numero do Contrato: 2017NE801065  
MAO  ENTREGA DO PRODUTO CONSTANTE NA NOTA DE EMPENHO 
2017NE801065 

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
150244 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  WALTER  CANTIDIO 
16/01/2018 
23533001407201798 
IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO RELATIVO AO PREGÃO 
34/2016 UASG 150244, CARACTERIZADA PELO ATRASO NA ENTREGA 
DO ITEM 11 DO REFERIDO CERTAME. 

Advertência - Lei e 8666/93,  art.  87, inc. I 
511656- GERENCIA EXECUTIVA SANTO  ANTONIO  DE JESUS 
28/04/2016 
35536000260201425 Número do Contrato: 092015 
descumprimento de Cláusulas contratual.(Nio fornecimento do material 
solicitado). 

Ocorrência 10: 

Ocorrência 11: 

Ocorrência 16: 
Tipo Ocorrência: Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
UASG Sancionadora: 153057 - HOSPITAL UNIVERSIT.ANTONIO PEDRO DA UFF/RJ 
Data Aplicação: 10/03/2017 
Número do Processo: PR 67-2015 
Descrição/Justificativa: Falha na entrega da NE 804128 de 2016. 

Emitido em: 17/10/2022 09:55 3 de 11 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA  

Emitido  em: 17/10/2022 09:55 4de 11 
CPF: 057.683.759-88 10 WILLIAM CESAR BARBOZA • 



Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 17:  

Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 21: 
Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Multa - Lei Ira 8666/93,  art.  87, inc. II 
Inexecução total ou parcial do contrato 
70002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE 
29/09/2015 Valor da Multa: R$ 1.000,00 
0000286-37.2015.6 Número do Contrato: 2015NE000379 
A empresa inadimpliu, de forma absoluta a contratação veiculada na Nota de 
Empenho na 379/2015, no valor de R$ 5.000,00. 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Outros 
926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF 
13/11/2015 Valor da Multa: R$ 182,28 
00600052102015 Número do Contrato: 2015NE03655 
ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Outros 
926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF 
02/06/2016 Valor da Multa: R$ 434,34 
0060-005210/2015 Número do Contrato: 2015NE003655 
Atraso na Entrega. 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Inexecução total ou parcial do contrato 
150232 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/UFSC 
24/05/2016 Valor da Multa: R$ 507,87 
23080000725201626 Número do Contrato: Pregão na 393/HU/2014 
0 Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, por meio 
da Portaria na 153/2016/DG/HU, de 17 de maio de 2016, aplicou à empresa 
HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n5  18.224.182/0001-
40, a sanção de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado 
registrado, por inadimplencia contratual referente ao Pregão na- 393/HU/2014. 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Inexecução total ou parcial do contrato 
150232 - HOSPITAL UNIVERSITARIO/UFSC 
04/07/2016 Valor da Multa: R$ 2.318,32 
23080052100201569 Número do Contrato: Pregão na 258/HU/2014. 
0 Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, por meio 
da Portaria na 203/2016/DG/HU, de 21 de junho de 2016, aplicou à empresa 
HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n-4  18.224.182/0001-
40, a sanção de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado 
registrado, por inadimplencia contratual referente ao Pregão 5 258/HU/2014. 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Inexecução total ou parcial do contrato 
155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 
24/01/2018 Valor da Multa: R$ 654,80 
23526005125201676 Número do Contrato:  ARP-PR N 20/2015- 

HUOL/EBS 
A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, REGISTRA QUE FOI APLICADA A 
EMPRESA HOSPMED COMERCIO EIRELI, A SANÇÃO ADMINISTRATIVA 
DE MULTA, COM AMPARO NO INCISO II,  ART.  87 DA LEI 8.666/93, 
TENDO EM VISTA 0 DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
ASSUMIDAS NA  ARP  - PREGÃO ELETRÔNICO N5  20/2015-HUOL-
UFRN/EBSERH. 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Inexecução total ou parcial do contrato 
150244 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  WALTER  CANTIDIO 
23/05/2019 Valor da Multa: R$ 84,00 
23533000167201895 Número do Contrato: 2017NE801065 
NÃO ENTREGA DO PRODUTO CONSTANTE NA NOTA DE EMPENHO 
2017NE801065 

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

153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
26/04/2018 Valor da Multa: R$ 372,00 
23536000392201711 
Atraso no Atendimento da Nota de Empenho e 806393. 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 

Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 18: 

Ocorrência 19: 

Ocorrência 20: 

Ocorrência 22: 

Ocorrência 23: 

Ocorrência 24: 

Emitido  em: 17/10/2022 09:55 5 de 11 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA  

Emitido  em: 17/10/2022 09:55 6 de 11 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 



Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 25: 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 29: 
Tipo Ocorrência: 

Motivo: 
UASG Sancionadora: 

Data Aplicação: 

Número do Processo: 

Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 

Motivo: 

UASG Sancionadora: 

Data Aplicação: 

Número do Processo: 

Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 

Motivo: 

UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 

Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 

Motivo: 

UASG Sancionadora: 

Data Aplicação: 
Número do Processo: 

Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 

Motivo: 
UASG Sancionadora: 

Data Aplicação: 
Número do Processo: 

Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 

UASG Sancionadora: 

Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: Tipo Ocorrência: 

Motivo: 
UASG Sancionadora: 

Data Aplicação: 

Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 

Motivo: 

UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 

Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Inexecução total ou parcial do contrato 
153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
17/06/2020 Valor da Multa: R$ 1.394,40 
23536011235201901 Número do Contrato: 408/2019 

Atraso no atendimento da nota de empenho 802324/2019 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Inexecução total ou parcial do contrato 
155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA 
04/07/2017 Valor da Multa: R$ 253,15 
23765000048201728 
Inexecução total do contrato 
2016NE800824 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Inexecução total ou parcial do contrato 
155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA 
18/07/2017 Valor da Multa: R$ 253,15 
23765000874201777 
Inexecução parcial do contrato 
2016NE801349 

Multa -  Let  na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Inexecução total ou parcial do contrato 
70009 - IRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB 
20/02/2015 Valor da Multa: R$ 234,00 
32.077/2014 Número do Contrato: Pregão Eletrônico n 25/13 
0 Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral da  Paraiba,  considerando o 
contido no Processo na 32.077/2014 TRE-PB, em decisão exarada por meio da 
Portaria na 10/2015-DG, aplicou contra a empresa HOSPMED COMÉRCIO 
LTDA -EPP, CNPJ na 18.224.182/0001-402, a seguinte penalidade de multa 
compensatória de R$ 234,00 (duzentos e trinta quatro reais), nos termos do 
Pregão Eletrônico 25/2013 formalizado pela Ordem de Compra na 271/2013 e 
pela Nota de Empenho 2013NE001266, do  art.  28 do Decreto n-a 5.450/2005 e 
do art.87, inciso II e § 21  da Lei 8.666/93. 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Inexecução total ou parcial do contrato 
70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB 

20/02/2015 Valor da Multa: R$ 156,00 
32.077/2014 Número do Contrato: Pregão Eletrônico n 25/13 
0 Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral da  Paraiba,  considerando o 
contido no Processo na 32.077/2014 TRE-PB, em decisão exarada por meio da 
Portaria na 10/2015-DG, aplicou contra a empresa HOSPMED COMÉRCIO 
LTDA -EPP, CNPJ na 18.224.182/0001-402, a seguinte penalidade multa 
moratória de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), nos termos do Pregão 
Eletrônico 25/2013 formalizado pela Ordem de Compra na 271/2013 e pela 
Nota de Empenho 2013NE001266, do  art.  28 do Decreto na 5.450/2005 e do 
art.87, inciso II e § 21  da Lei 8.666/93. 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Inexecução total ou parcial do contrato 
511845 - GERÊNCIA EXECUTIVA CONTAGEM/MG 
18/11/2015 Valor da Multa: R$ 512,68 

35113000180201441 Número do Contrato: 24/2015 
A empresa não entregou o material, portanto tivemos que rescindir o contrato 
devido a inexecução total e aplicar as penalidades. 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Outros 
925603 - PROCURADORA-GERAL DE JUSIÇA AD.EST. DO RN 
12/02/2015 Valor da Multa: R$ 3.570,00 
94,.886/2014 Número do Contrato: 316/2014 
Atraso na entrega do material, conforme AC 316/2014 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Outros 
100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL 
22/12/2015 Valor da Multa: R$ 107,10 
PA 15.333/2015 
Multa compesatória, com fulcro no inciso II do  art.  87 da Lei 8.666/93 e no  
art.  7 da lei 10.520/2002, bem como nos subitens 21.1 e 21.5.2, alínea b, do 
Edital do pregão eletrônico 42/2015-SRP. 

Ocorrência 26: 

Ocorrência 27: 

Ocorrência 28: 

Ocorrência 30: 

Ocorrência 31: 

Ocorrência 32: 

Emitido  em: 17/10/2022 09:55 7 de 11 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA  

Emitido  em: 17/10/2022 09:55 8 de 11 
CPF: 057.683.759-88 Ali WILLIAM CESAR BARBOZA 



Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 33: 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 36: 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Âmbito da Sanção: 
Prazo: 
Prazo Inicial: 
Numero do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 38: 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Âmbito da Sanção: 
Prazo: 
Prazo Inicial: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Âmbito da Sanção: 
Prazo: 
Prazo Inicial: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 

UASG Sancionadora: 
Âmbito da Sanção: 
Prazo: 
Prazo Inicial:  

Suspensão Temporária - Lei na 8666/93,  art.  87, inc.  III  
Inexecução total ou parcial do contrato 
70002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE 
órgão Sancionador 
Determinado 
14/10/2015 Prazo Final: 13/10/2017 
0000286-37.2015.6 Número do Contrato: 2015NE000379 
Inexecução total da contratação veiculada na Nota de Empenho na 379/2015. 

Suspensão Temporária - Lei na 8666/93,  art.  87, inc.  III  
Inexecução total ou parcial do contrato 
112408 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS 
Órgio Sancionador 
Determinado 
24/12/2021 Prazo Final: 23/02/2022 
60550015031202101 Número do Contrato: 2021NE194 
Por  ilk,  ter cumprido com as obrigações assumidas em decorrência da 
contratação, referente a Nota de Empenho 2021NE194. Pregão Eletrônico 
11/2020 (Sistema de Registro de Preços), UASG: 112408. 

Suspensão Temporária - Lei na 8666/93,  art.  87, inc.  III  
Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou 
contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos, 
documentação ou declaração falsa, dentre outros 

925021 -  SEC.  DE  EST.  DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 
Orgão Sancionador 
Determinado 
15/08/2017 Prazo Final: 13/10/2017  

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

250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA 
União 
Determinado 
07/10/2021 Prazo Final: 07/11/2021 

25057000520201825 
A licitante deixou de apresentar documentação para itens referentes ao Pregão 
Eletrônico 12/2015. Decisão proferida pelo Secretário de Atenção 
Especializada à Saúde, no Despacho NUJUR/SAES 0021753535, exarada pela 
Secretaria de Atenção 1 Saúde no processo administrativo na 
25057.000520/2018-25. 25057000520201825 

Impedimento de Licitar e Contratar - Lei na 10.520/02,  art.  75  
Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta 
70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB 
União 
Determinado 
03/03/2015 Prazo Final: 03/04/2015 
32.077/2014 Número do Contrato: Pregão Eletrônico n 25/13 
0 Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral da  Paraiba,  considerando o 
contido no Processo e 32.077/2014 TRE-PB, em decisão exarada por meio da 
Portaria na 10/2015-DG, aplicou contra a empresa HOSPMED COMÉRCIO 
LTDA -EPP, CNPJ na 18.224.182/0001-402, a seguinte penalidade de 
impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 03 (três) meses. 
Após análise do recurso interposto pela empresa a penalidade foi reduzida para 
01 (um) mês. 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 

UASG Sancionadora: 
Âmbito da Sanção: 
Prazo: 
Prazo Inicial: 

Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 34: 

Ocorrência 35: 

Ocorrência 37: 

Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

78054788 
PENALIDADE APLICADA POR DEIXAR DE APRESENTAR 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PREVISTO NO EDITAL PE 
0015/2017 PROCESSO 76038459, CONFORME PREVISTO NO  ART.  2I DO 
DECRETO 2849-R/2011 C/C  ART.  71  DA LEI 10.520/2002 E 
CONSEQUENTE DESCREDENCIA_MENTO DO CRC/ES. APURADO DE 
ACORDO COM 0 PROCESSO ADMINISTRATIVO NI 78054788. 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 

UASG Sancionadora: 
Âmbito da Sanção: 
Prazo: 
Prazo Inicial: 

Número do Processo: 
Descrição/justificativa: 

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

153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 
União 
Determinado 
10/01/2020 Prazo Final: 10/03/2020 

57937/2019-04 
DECISÃO N5  1/2020/PROPLAD/UFC - imputação à sanção de Suspensão 
empresa em questão do Direito de Licitar e Contratar com a União, pelo prazo 
de 02 (dois) meses, por  Ili()  ter enviado proposta de preços e documentos de 
habilitação exigidos no edital do Pregão Eletrônico na 41/2019. 

Emitido  em: 17/10/2022 09:55 9 de 11 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA  

Emitido  em: 17/10/2022 09:55 10 de 11 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 



Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 39: 
Tipo Ocorrência: 
Motivo: 

UASG Sancionadora: 

Prazo Inicial: 

Data Aplicação: 

Numero do Processo: 

Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 40: 

Advertência - Lei 13.303/2016,  art.  83, inc. I 
Advertência - Lei 13.303/2016,  art.  83, inc. I 
155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 

Impeditiva: Nit)  
13/04/2021 
13/04/2021 
23539001094202013 
A União, por intermédio do Hospital Universitário Lauro Wanderley, Filial 
Ebserh, neste ato representada por Fabio Nobrega Lopes, Gerente 
Administrativo, vem INFORMAR a empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI, 
já qualificada como Contratada, através Licitação Eletrônica n 21/2018, 
realizado por esta Instituição, onde venceu por apresentar o melhor valor, da 
decisão final de aplicação da penalidade de Advertência. 

Tipo Ocorrência: 

UASG Sancionadora: 

Número do Processo: 

Descrição/Justificativa: 

Multa  Art.  86 da Lei 8.666/93. 
70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA 

Impeditiva: Nit)  
7.122/2016 Número do Contrato: 2015NE001897 
Foi aplicada a penalidade de multa pelo atraso injustificado de 222 dias na 
entrega do material do qual tratou a nota de empenho 2015NE001897. 

Valor da multa: R$ 260,00 

Emitido em: 17/10/2022 09:55 lide 11 
CPF: 057.683.759-88 Nome:  WILLIAM  CESAR BARBOZA • 
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ATESTADO DE CAPACiDADE TECNICA 

•?:; 

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS: 
Para uso em aparelhos de endoseopia, câmaras, lâmpadas. fontes de luz,video  
monitores, respiradores, aparelhos de anestesia,  etc...  
.7  EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA VIDEOCIRIJRGIA: 
Para uso em aparelhos de videocirurgia, grarnpeadores, trocater; agulha de veress, . 
retrator/protetor d6 incisão, bolsa de laparosmpia, instrumentais permanentes,  etc...  

EQUIPAMENTOS  MEDICOS  IIOSPITALARES: 
Eletrocarcli6grafos bisturis eletrônicos oximetros de pulso c.ardioversor„ 
desfibrilador, aparelhos de raio x, Audicnnefro. Espirometro,  etc...  

'EQUIPAMENTOS OFTAMOLOGICOS: 
Microscópio Cifúrgico, Refrator, Cadeira Oftalmica, Lâmpada de Fenda,  etc...  
▪ EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EM GERAL: 
Microscopios, Sistema de Bioquimica. Sistema de Hematologia, Centrifugas, 
PluviStnetros, Estufils,  Kits  Diagnósticos, Sorologias, Imunologia, Correlatos.,  etc...  
• MOVEIS HOSPITALARES: 
ArtTIATIOS mesas, cadeiras, estantes, bancadas. cama. cadeira fixa, cadeira de rodas, 
mesa de mayo,  aril-ado  vitrine,  etc...  
✓ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM GERAL: 
Algodgo, compressa de gaze, gaze tipo queijo, ataduras, esparadrapos, torneira de 
tres vias e  etc... 
• MATERIALS  ODONTOLOGICOS EM GERAL: 
Consumo odotitológico em geral,  etc,..  
• MATERIAIS LABORATORIAIS EM GERAL: 
CODS111110 laboratorial em geral, -  
• MATERIALS  DE ENDOSCOPIA EM GERAL.: 
Consumo de endosoopia em gral.  etc...  

Atestamos a empresa ter cumprido  corn  rigor os seus compromissos assumidos 
conosco no  Tie  se refere à prazos de entrega, não  tend°  nada que 4esabOtte  at  a 

presente data. 

Montes Claros, 03 de Agosto de 2012  
Jac- Antenio Alves Pra/es 
SerOte de Apo e Dlagnostico 

Masp• 12909313 • 

UN1V RSIDADE ESTADUAL DE mosags CLAROS 
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE -PARIAS  

CNN:  22,675.359/0001-00 SOLANGE MAPA ASSIcactO fOrMaAgital 
SOLANGt $40AhAMOS 64903931668 

RAMOS:64903931668 2,J1,2 8b3 12:41:64-0n0e 

Atestamos para os devidos  tins,  que a empresa HOSPMED COMÉRCIO EIREL — EPP, 
inscrita no CNPJ sob o n°. 18.224.182/0001-40, inscrição Estadual n°. 002158680-0078, com 
sede na Rua Matias Barbosa, n°. 76— Casa -Baimb Floresta — Belo Horizonte — MG — 

31.015-160, é nossa fornecedora habitual dos  materials  relacionados abaixo; 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br  ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/40910308220946235554  

cr EI 2 Autenticação Digital Código: 40910308220946235554-1 t- 
•0 Data: 03/08/2022 13:12:51 
/12 Valor Total do Ato: R$ 5,02 
< Selo Digital Tipo Normal C: ANI25821-0KWJ; •-• u 

Cartório Azevêdo Bastos 
As. Pnrsidenle El:41AG° Pessoa -1400 

) Tone, Jolo Pessoa -PB 
• a (83) 3244-5404 - cartorlo*azevedobastos.notbr 

http/Ioaooedobaetos.not.br  





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB  
Tel.:  (83) 3244-5404 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail:  cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc...  

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa *rventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do  site  do Tribunal de Justiça do Estado da  Paraiba,  endereço 

ps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-d  igitaff. 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI 
- EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digitar ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/08/2022 16:40:24 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o  Art.  1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da  MP  2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  
autentica@azevedobastos.not.br  Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso  site.  

'Código de Autenticação Digital: 40910308220946235554-1 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

0 referido é verdade, dou fé. • CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf2a59783d2b5c7be84fec0d6de7a5ae96852f80cf3b6ff491a110d38af225450de732724306d0b3447556052012062ac06f 
2e099b4f87109d52e15d7c05f0084 

Preclaeda da Pep061ka 
Casa Civil 

medida Provisbria nt,  2.200-2, 
de 2.4 diagoqa de 2001: 

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

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 18.224.182/0001-40  DUNK):  903286575 
Razão Social: HOSPMED COMERCIO EIRELI 
Nome Fantasia: HOSPMED BH 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Sócios / Administradores 
Dados do SOci9/Administrador 1 
CPF: 649.039.316-68 Participação Societária: 100,00% 
Nome: SOLANGE MAPA RAMOS 
Número do Documento: 1242129 Orgão Expedidor: SSPMG 
Data de Expedição: 12/07/1990 Data de Nascimento: 26/10/1958 
Filiação Materna: TEREZINHA BATISTA MAPA 
Estado Civil: Casado(a) 

Dados do Cônjuge/Companheiro(a) 
Estrangeiro: Não 
Nome: JULIO  CESAR RAMOS 
Carteira de Identidade: MG-3190755 Orgdo Expedidor: SSPMG 
Data de Expedição: 27/05/1999 

CEP: 31.910-310 
Endereço: OUTROS FERREIRA DOS SANTOS, 387 - PIRAJA 
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais 
Telefone: (31) 34114030  
E-mail: hospmedc@gmail.com  

CPF: 518.787.986-34 

Emitido  em: 17/10/2022 09:45 1 de 1 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 
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aprobida e Admni rativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (17/10/2022 As 09:54) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 649.039.316-68. 

e 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em httb://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

634D.508E.C8A3.D278 no seguinte endereço: https://wvvw.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

• 

Gerado em: 17/10/2022 as 09:54:38 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1 
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TRIBUNAL DE  CONTAS  DA MAO  

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 17/10/2022 09:57:35 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: HOSPMED COMERCIO EIRELI 
CNPJ: 18.224.182/0001-40 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Orgdo Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidaneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



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

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

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

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 31.673.254/0010-95  DUNK):  945115252 
Razão Social: LABORATORIOS B  BRAUN SA  

• Nome Fantasia: LABORATORIOS B  BRAUN  S/A 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/11/2022 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÓNIMA FECHADA  
MET: WA()  
Porte da Empresa: Demais 

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

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  
III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 26/11/2022 --"" 
FGTS Validade: 25/10/2022 
Trabalhista (http://www.tst.jus.bricertidao) Validade: 01/04/2023 7.  

- Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/10/2022 ••• 
Receita Municipal Validade: 19/12/2022 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 31/05/2023 -7- 

Emitido em: 17/10/2022 09:30 1 de 1 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 
Ass:  
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Dados do Fornecedor 
31.673.254/0010-95 DUNK): 945115252 
LABORATORIOS B BRAUN SA 

Nome Fantasia: LABORATORIOS B BRAUN  S/A  
41)  Situação  do  Fornecedor: Credenciado 

Ocorrência 1: 
Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 2: 

Advertência - Lei e 8666/93,  art.  87, inc. I 
153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 
07/02/2018 
23075601480201717 Numero do Contrato: 2017NE805852 
Descumprimento das cláusulas editalicias referente a atraso na entrega pregão 
83/2016. 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Numero do Processo: 411. Número 

Ocorrência 3:  

Advertência - Lei e 8666/93,  art.  87, inc. I 
155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUI 
13/01/2020 
23524023926201988 
Entrega parcial e com atraso da Nota de Empenho: 2019NE801303 

CNPJ: 
Razão Social: 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Advertência - Lei e 8666/93,  art.  87, inc. I 
155020 - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 
22/12/2020 
23533031529202012 Número do Contrato: 2020ne801730 
NÃO ENTREGA DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS DE EMPENHO 
2020NE801730 E 2020NE802028 

Emitido  em: 17/10/2022 09:37 1 de 4 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 



Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 4: 
Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 5: 

Advertência  - Lei  na  8666/93, art. 87, inc. I 
155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO 
29/05/2020 
23820014413201931 
Aplicar à empresa LABORATORIOS B  BRAUN  S.A., inscrita no CNPJ na 
31.673.254/0010-95, a sanção de ADVERTÊNCIA, conforme Contrato assinado 
entre as partes e de acordo com a Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 6: 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Outros 
155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ 
22/01/2021 Valor da Multa: R$ 28,50 
23524023031202087 
Atraso na entrega da nota de empenho: 2020NE800412 • 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Outros 
155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ 
13/01/2020 Valor da Multa: R$ 837,00 
23524023926201988 
Entrega parcial e com atraso da Nota de Empenho: 2019NE801303 

Outros Tipos de Ocorrência 
155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS 

Impeditiva: Não 
23760015608201951 
Multa de 5% do valor total estimado para a contratação do item 12 do Pregio. 
Eletrônico 138/2019, a saber o valor de R$ 1.912,50 (um mil novecentos e doze 
reais e cinquenta centavos), com base no disposto no item 2L3.2 e 21.1.3 do 
instrumento convocatório. 

Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 

Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 7: 

Emitido  em: 17/10/2022 09:37 2 de 4 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 



Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 8: 

ISC 
uJ 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 

Prazo Inicial: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 9: 

Multa - Lei 13.303/2016,  art.  83, inc. II 
Multa - Lei 13.303/2016,  art.  83, inc. II 
155022 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO 

Impeditiva: Não 
27/09/2022 
27/09/2022 
23536017755202214 Número do Contrato:  ARP  NI 201/2022 
Não cumprimento da entrega, ate a data de 14/07/2022, do item GELATINA 
3,5% + CLORETO DE SODIO 0,85% + CLORETO DE POTASSIO 0,038% + 
CLORETO DE CALCIO 0,07% (cód. 32509), referente A. nota de empenho na 
001337/2022. 

Advertência  - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
Advertência - Lei 13.303/2016,  art.  83, inc. I 
155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS 

Impeditiva: Não 
25/04/2022 
25/04/2022 
23760002894202290 Número do Contrato:  ARP  646/2021 
Pela falha cometida durante a execução da Ata de Registro de Preços na 
646/2021 (Pregão Eletrônico na 160/2021 - Processo na 23760.013431/2021-72), 
qual seja, pela não entrega total do Pedido de Fornecimento na 202200026, 
enviado em 3 de janeiro de 2022, foram aplicadas a essa empresa as penalidades 
de Advertência e Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela 
inadimplida, equivalente a R$ 91,37 (noventa e um reais e trinta e sete 
centavos), previstas, respectivamente, nos itens 10.1.1 e 10.1.3.2.da  ARP  na 
646/2021 e no artigo 83, inciso I e II da lei 13.303/16, conforme decisão da 
Gerência Administrativa deste Hospital das Clinicas. 

Aih  Tipo Ocorrência: 
lir Motivo: 

UASG Sancionadora: 

Prazo Inicial: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Emitido  em: 17/10/2022 09:37 3 de 4 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 



Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 10: 
Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 

Prazo Inicial: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 11: 

Multa - Lei 13.303/2016,  art.  83, inc. II 
Multa - Lei 13.303/2016,  art.  83, inc. II 
155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS 

Impeditiva: Não 
25/04/2022 
25/04/2022 
23760002894202290 Número do Contrato:  ARP  646/2021 
Pela falha cometida durante a execução da Ata de Registro de Preços 
646/2021 (Pregão Eletrônico na 160/2021 - Processo na 23760.013431/2021-72), 
qual seja, pela  III()  entrega total do Pedido de Fornecimento e 202200026, 
enviado em 3 de janeiro de 2022, foram aplicadas a essa empresa as penalidades 
de Advertência e Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela 
inadimplida, equivalente a R$ 91,37 (noventa e um reais 'e trinta e sete 
centavos), previstas, respectivamente, nos itens 10.1.1 e 10.1li.3.2.da  ARP  na 
646/2021 e no artigo 83, inciso I e II da lei 13.303/16, conforme decisão 
Gerência Administrativa deste Hospital das Clinicas. 

nA 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 

Prazo Inicial: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Advertência - Lei 13.303/2016,  art.  83, inc. I 
Advertência - Lei 13.303/2016,  art.  83, inc. I 
155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS 

Impeditiva: NI() 
23/09/2020 
23/09/2020 
23760.008479/2020 Numero do Contrato: 118/2020 
Pela falha cometida durante a execução da Ata de Registro de Preços na 
118/2020 (Pregão Eletrônico e 016/2019 - Processo e 23760.002914/2019-27), 
qual seja, pelo atraso na entrega do pedido de fornecimento e 02000500, fora 
aplicada a essa empresa a penalidade de Advertência. 

Emitido  em: 17/10/2022 09:37 4 de 4 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 



Atestado de Capacidade Técnica 

Atestamos a quem possa interessar que a empresa Laboratório B.Braun S.A, 
CNPJ 31.673.254/0010-95, com sede na Rua Estrada Guaxindiba n° 1990, Bairro 
Guaxindiba, São Gonçalo- RJ é uma empresa inidõnea e de capacidade técnica na 
atuação no ramo de vendas. Comercializando grampeadores lineares cortantes e 
grampeadores Circulares e as suas respectivas cargas, que os mesmos atendem 
tecnicamente as necessidades dos nossos clientes sem nada que os desabonem. 

Sempre cumpridora de pedidos que lhe são feitos e respeitando as condições e 
prazos de faturamento, sendo fornecedora habitual desta empresa, em nada constando • que a desabone até o momento. 

Porto Alegre, 08 de Julho de 2021 

Atenciosamente,  

Martha Silva Siegle de Avila  
Diretora Administrativa  

Rua Sao  Luiz,  1064 — Santana - Porto Alegre — CEP 90620-170 — RS. 
E-mail: discomed(&,discomed.com.br  

Fone/Fax: (0xx51) 3219-1676 
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HOSPITAL 

SAOCAMILO  

São Paulo, 07 de Fevereiro de 2019 

Atestado de Capacidade Técnica 

• 
Atesto para fins necessirios que a empresa laboratórios BBraun sediada na Avenida Eugênio 

Borges, n21092, Bairro Arsenal, 55o Gonçalo, RJ, Brasil, inscrita no CNPJ n2  31.673.254/0001-02 e 

Inscrição Estadual n2  80.103.077, - Brasil, bem como sua filial em Guaxindiba sediada na Estrada 

Guaxindiba 1900, Lote 39E 24722-030 São Gonçalo RJ, inscrita no CNPJ n* 31.673.254/0010-95 - 

forneceu 3.000 instrumentais cirúrgicos da Aesculap, através, de aquisições por verba privada. Desde 

então a referida empresa  tern  nos atendido de forma satisfatória nos compromissos, prazo de entrega, 

assistência técnica, orientações com manuseio, manutenções preventivas e corretivas, e examinando 

nossos registros, nada consta ate a presente data, que desabone sua capacidade técnica. 

Aline Coca Lopes 
Supervisora de Compras Corporativa 

Pompeia = Santana • Ipiranga 

CNPJ: 60.975.737/0051-10 
Rua  Pouso  Alegre, 01 

1piranga • Sgo Paulo/SP 10 CEP 04161-030 
Tel 55 11 2066-7000  ramal  7611 

aline@ hospitalsaocamilosp.org.br  
www.hospitalsaocamilosp.org.br  
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CPF: 064.600.407-70  

Órgão Expedidor: RFB 

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

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 31.673.254/0010-95  DUNK):  945115252 
Razão Social: LABORATORIOS B  BRAUN SA  
Nome Fantasia: LABORATORIOS B  BRAUN  S/A 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Sócios / Administradores 
Dados do SOcip/Administrador 1 
CPF: 064.483.707-14 
Nome: BERT BENDER  
Número do Documento: G398115-0 
Data de Expedição: 22/11/2017 
Filiação Materna: ADELHEID  BENDER  
Estado Civil: Casado(a) 

Dados do Cônjuge/Companheiro(a) 
Estrangeiro: Não 
Nome: PELIN  BENDER  
Carteira de Identidade: G398117-W 
Data de Expedição: 22/11/2017 

Órgão Expedidor: RFB 
Data de Nascimento: 23/01/1969 

CEP: 22.793-294 
Endereço: RUA MAISA, 81- BARRA DA TIJUCA 
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro 
Telefone: (21) 90045869  
E-mail: leticia.machado@bbraun.com  

Emitido  em: 17/10/2022 09:31 1 de 2 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 



Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do SOci9jAdministrador 2 

CPF: 
Nome: 
Número do Documento: 
Data de Expedição: 
Filiação Materna: 
Estado Civil: 
CEP: 
Endereço: 
Município / UF: 
Telefone:  
E-mail:  

044.156.746-07 
RENATO DE SOUZA ROCHA FILHO 
MG10423525 Orgão Expedidor: SSP 
05/03/2018 Data de Nascimento: 29/01/1980 
MONICA MORAES PEIXOTO DE MELO ROCHA 
Solteiro(a) 

22.431-050 
RUA DIAS FERREIRA, 15 - 806 - LEBLON 
Rio de Janeiro / Rio de Janeiro 
(21) 74400646 
isaias.santosebbraun.com  

Dados do Sóci9JAdministrador 3 

CPF: 
Nome: 

001.659.427-46 
DANIELE PIMENTA DE MELLO BITTENCOURT LOPES 

Número do Documento: 74594  Orgão Expedidor: 05/11/1968 
Data de Expedição: 
Filiação Materna: 
Estado Civil: 
CEP: 
Endereço: 
Município / UF: 
Telefone:  
E-mail:  

13/01/2009 Data de Nascimento: 05/11/1968 
LILIA MARIA PIMENTA DE MELLO BITTENCOURT LOPES 
Separado(a) Judicialmente 

22.231-100 
RUA MARQUES DE PINEDO, 32 - 101 - LARANJEIRAS 
Rio de Janeiro / Rio de Janeiro 
(21) 93769480 
isaias.santos@bbraun.com  

Emitido  em: 17/10/2022 09:31 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 

2 de 2 



Improbidade Admini rtiva e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (17/10/2022 às 09:32) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 064.483.707-14. • 
A condenação :por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

634D.4B59.CE23.2945 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

• 

Gerado em: 17/10/2022 as 09:32:25 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 
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Trtprobidade Athninist va e Tnkgiilidade  

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (17/10/2022 As 09:33) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 044.156.746-07. • 
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

634D.4B8A.A253.B994 no seguinte endereço: https://www.enj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.ohn 

O  

Gerado em: 17/10/2022 as 09:33:14 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1 
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Tnprobidade Admini,  tiva e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (17/10/2022 As 09:33) Nik0 CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 001.659.427-46. • 
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em htto://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

634D.4BAF.BB71.7031 no seguinte endereço: httos://www.cnj.jus.br/imorobidade  adm/autenticar certidao.php 

• 

Gerado em: 17/10/2022 as 09:33:51 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 17/10/2022 09:34:52 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão  Social: LABORATORIOS B BRAUN SA 
CNPJ: 31.673.254/0010-95  

Resultados da Consulta Eletrônica: 
órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidtmeas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

• 



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

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei 1-11  8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento e a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 15.707.603/0001-03  DUNK):  902510848 
Razão Social: PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA 

ONome Fantasia: PANTHER HEALTHCARE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/08/2023 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MET: Não 
Porte da Empresa: Demais 

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

Níveis cadastrados:  
I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 19/02/2023 
FGTS Validade: 03/11/2022 
Trabalhista (http://www.tst.jus.bricertidao) Validade: 19/02/2023 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/03/2023 .--- 
Receita Municipal Validade: 24/10/2022 " 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 31/05/2023 

Emitido  em: 17/10/2022 10:14 1 de 1 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 
Ass:  
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ócio-Diretor Comercial 
R.G: 4.932.218-7 

SETh Paulo, 20 de Julho de 202L  
A quem possa interessar 

ATESTADO DE CAPACIDADE  

Atestamos para todos os fins e direito que a empresa  Panther Healthcare  do Brasil Ltda, sediada na A. Nossa Senhora das 
Vitorias, 68 cj07, Diadema  Sao  Paulo, inscrita sob o  CNN  15,707.613/0001-03, atende ao nosso serviço, comercializando 
toda a  halm  de materiais para grampearnento cirúrgico; suturas mecânicas, videolaparoscopias, trocarteres cirúrgicos e 
dispositivos eletrocimrgicas para selagern de vasas, conforme as quantidades e modelos abaixo descritas: 

Quantidade Descrição 
700 Grampeador linear cortante 60/80rnm 

1.250 Carga para grampeador linear cortante 60/80mni 
50, Grampeador circular intraluminal 29min 

175 Grampeador circular intraluminal 21/26/32mm. FIemorroida,is 33/34min 
430 Grampeador endoscápico 45/60 mm; 36 e 42 cm de comprimento 
520 Cargas endoscópicas articuladas 45min 
490 Cargas endoscópicas articuladas 60mm 
50 Cargas endoscópicas articuladas 30min 

252 Trocarteres descartaveis de lOmm 
308 Trocarteres descartáveis de 12mm. 
150 Trocarteres descartáveis de 05min 
50 Trocarteres descartáveis de 15mm 
30 Pinças descartáveis para selagem de vasos modelo Biosupply 

Informamos ainda que a empresa  Panther Healthcare  do Brasil Ltda  tam  nos atendido dentro das expectativas quanto as 
condiçeies tratadas, tendo a mesma nos oferecido os materiais dentro do prazo pactuado, não constando nada que desabone 
a empresa e a qualidade de seus produtos. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

AfarhsCARE COMERCIAL LTDA 

RUA AMARAL GAMA 333 01. 101 —FONE/PAX: (11) 2283-088 -CEP: 02018-001- SANTANA  —SAO  PAULO-SP 
CNPJ 53,265.518/0001-13 e-mail;  modcareetiolcorn.br INSC. ESTADUAL 111.021.032.110 





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

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 15.707.603/0001-03 DUNK): 902510848  
Razão  Social: PANTHER HEALTHCARE DO  BRASIL  LTDA 
Nome Fantasia: PANTHER HEALTHCARE 

110  Situação  do  Fornecedor: Credenciado 

Sócios / Administradores 
Dados do SOciq/Administrador 1 

CPF: 101.682.098-45 Participação Societária: 24,50% 
Nome: CLODOALDO KORS REIS 
Número do Documento: 143822391 brgdo Expedidor: SSP-SP 
Data de Expedição: 27/08/2013 Data de Nascimento: 07/04/1970 
Filiação Materna: MARLI APARECIDA KORS REIS 
Estado Civil: Casado(a) 

Dados do Cônjuge/Companheiro(a) 
Estrangeiro: Não 
Nome: ROBERTA BUCHARELLI 
Carteira de Identidade: 182097985 
Data de Expedição: 18/01/2003 

CPF: 154.099.998-00 

brgdo Expedidor: SSP-SP 

CEP: 05.049-000 
Endereço: RUA CATAO, 804 - AP 272 - VILA ROMANA 
Município / UF: Sao  Paulo / Sio Paulo 
Telefone: (11) 99725347  
E-mail: clodoaldo.reis@pantherhealthcare.com.br  

Emitido  em: 17/10/2022 10:15 1 de 2 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 



Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do SOci9/Administrador 2 
CPF: 014.495.027-84 Participação Societária: 24,50% 
Nome: EDUARDO PAES DE BARROS 
Número do Documento: 554362983 Orgdo Expedidor: SSP-SP 
Data de Expedição: 13/09/2011 Data de Nascimento: 10/10/1971 
Filiação Materna: MARIA CRISTINA PAES DE BARROS 
Estado Civil: Casado(a) 

Dados do Cônjuge/Companheiro(a) 
Estrangeiro: Não CPF: 853.978.146-87 
Nome: JULIANA CASTRO PAES DE BARROS 
Carteira de Identidade: MG6580813 Orgdo Expedidor: PCEMG 
Data de Expedição: 04/10/2006 

CEP: 04.088-002 
Endereço: ALAMEDA DOS JURUPIS, 900 - INDIANOPOLIS 
Município / UF: Sao  Paulo / São Paulo 
Telefone: (11) 99648229  
E-mail: ebarros@pantherhealthcare.com.br  

Dados do Sóci9/Administrador 3 
CNPJ: 27.386.484/0001-05 Participação Societária:  51,00% 
Nome: B.J.ZH.F. PANTHER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. 
Data  Abertura Empresa:  24/03/2017 
CEP:  
Endereço: 
Município / UF: 
Telefone:  
E-mail:  

ANDAR 3, EDIFICIO 1, RUA HUOJU 28- PARQUE DE CIENCIA E T - 

Emitido  em: 17/10/2022 10:15 2 de 2 
CPF: 057.683.759-88 Nome: WILLIAM CESAR BARBOZA 



mprobidade Administrativa e InelegibiliCiade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (17/10/2022 As 10:15) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 101.682.098-45. • 
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

634D.557E.6614.1542 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

• 

Gerado em: 17/10/2022 as 10:15:42 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 
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Improbidade Adminisirativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (17/10/2022 às 10:16) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 014.495.027-84. • 
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

634D.55A2.998F.C578 no seguinte endereço: httos://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.ohp 

• 

Gerado em: 17/10/2022 as 10:16:18 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 
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rrt r o bidad e Administrativa e Ineegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (17/10/2022 As 10:16) 0.0 CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ n° 27.386.484/0001-05. • 
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

634D.55C3.EC97.1611 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

Gerado em: 17/10/2022 as 10:16:51 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório  tern  por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa A. razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 17/10/2022 10:19:17 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social:  PANTHER HEALTHCARE  BRASIL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS  MEDICOS  LTDA 
CNPJ: 15.707.603/0001-03 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidaneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 



Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei e 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

• 



17/10/2022 10:35 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_guadro_avisos.asp?gaCod=1475954&Texto=T&prgCod=1069046  

Compraz.gov,br 

Aviso 17/10/2022 1035:20 

Previsão de reabertura: 18/10/2022 16:00 h; informamos que a divulgação do resultado de julgamento se dará na data de 18/10/2022 às 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. 

Fechar 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_gu  ad ro_avisos.asp?gaGod=1475954&Texto=T&prgCod=1069046 1/1 





19/10/2022 15:19 Compras.gov.br  

Resultado por Fornecedor 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Pregão No 00123/2022 - (Decreto No 10.024/2019) 

RESULTADO POR FORNECEDOR 

15.707.603/0001-03 -  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA 
Unidade de Critério de Valor Item Descrição Quantidade Valor Global 

Fornecimento Valor (*) Unitário 
4 Grampeador Cirúrgico Circular Unidade 20 R$ 21.165,6000 R$ R$ 

Intraluminal 700,0000 14.000,0000 
Marca:  PANTHER  
Fabricante:  PANTHER HEALTHCARE  
Modelo / Versão: FCSME29 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grampeador circular intraluminal cortante de 29mm de diâmetro, para um único 
disparo, com trava de segurança. Insere duas fileiras paralelas e alternadas de grampos de titânio com altura de 4.5mm aberta e 
1.8mm no fechamento. Haste de 18cm equipada com lâmina de  ago  inoxidável e trocater. Ogiva de perfil baixo e mecanismo de 
inclinação após o disparo com orifícios para drenagem de fluidos. Possui uma janela de indicação de disparo. Descartável, Estéril. 
ANVISA 80940400001 

5 Grampeador Cirúrgico Circular Unidade 20 R$ 20.457,0000 R$ R$ 
Intralunninal 700,0000 14.000,0000 

Marca:  PANTHER  
Fabricante:  PANTHER HEALTHCARE  
Modelo / Versão: FCSME32 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grampeador circular intraluminal cortante de 32mm de diâmetro, para um único 
disparo, com trava de segurança. Insere duas fileiras paralelas e alternadas de grampos de titânio com altura de 4.5mm aberta e 
1.8mm no fechamento. Haste de 18cm equipada com lâmina de  ago  inoxidável e trocater. Ogiva de perfil baixo e mecanismo de 
inclinação após o disparo com orifícios para drenagem de fluidos. Possui uma janela de indicação de disparo. Descartável, Estéril. 

Total do Fornecedor: R$ 
28.000,0000 

18.224.182/0001-40 - HOSPMED COMERCIO EIRELI 
Unidade de Critério de Valor Item Descrição Quantidade Valor Global 

Fornecimento Valor (*) Unitário 
3 Grampeador Cirúrgico Unidade 10 R$ 13.263,2000 R$ R$ 

1.215,2000 12.152,0000 
Marca: VICARE 
Fabricante: VICARE 
Modelo / Versão: VICARE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 03: 214305 / BR0430376 / Grampeador curvo cortante: Estéril, pré-carregado • com um cartucho, com opção de disparo múltiplo num único paciente. Com  cabeça curva que dispare 4 linhas de grampos de titânio 
com fechamento de 2,00mm, cortando simultaneamente entre a segunda e a terceira linha de grampos, criando uma transecção 
curva de 40mm em um espaço de 30mm. Possuir trava de segurança para evitar o disparo acidental do grampeador com recarga 
utilizada ou sem recarga, e pino de retenção na ponta  distal,  acionado manualmente ou automaticamente. 0 dispositivo deve possuir 
outra característica que impeça o disparo a menos que o gatilho de fechamento esteja totalmente acionado. 0 instrumento pode ser 
recarregado cinco vezes, para um máximo de seis disparos por instrumento durante uma única intervenção. Instrumento descartável 
e esterilização com validade  minima  de 3 anos. A embalagem deverá possuir dados de identificação e procedência, data e tipo da 
esterilização, validade e número de registro na Anvisa. RMS: 80493660027 MARCA: VICARE MODELO: SCC40 

Total do Fornecedor: R$ 
12.152,0000 

31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B  BRAUN SA  
Unidade de Item Descrição 

Fornecimento 
Grupo 1 

Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Quantidade Critério de Valor Valor Global 
Valor (*) Unitário 

R$ 97.938,7200 R$ 
41.816,1600 

Total do Fornecedor: R$ 
41.816,1600 

R$ Valor Global da Ata: 
81.968,1600 

(*)É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável. 

Imprimir o 
Relatório 

Volta: 
https://www.comprasnetgov.br/seguro/indexgov.asp 1/2 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

 

   

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Termo de Adjudicação do Pregão 

No 00123/2022 

As 15:17 horas do dia 19 de outubro de 2022, após analisado o resultado do Pregão no 00123/2022, referente ao 
Processo no 188, o Pregoeiro, Sr(a)  WILLIAM  CESAR BARBOZA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos 
itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação 

100  Grupo 1 
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Critério de Valor: R$ 97.938,7200 
Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: LABORATORIOS B  BRAUN SA,  pelo melhor lance de R$ 41.816,1600 . 

Itens do grupo: 

2  1 - Grampeador Cirúrgico 

m  2 - Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico 

Item: 1 - Grupo 1 
Descrição: Grampeador Cirúrgico 
Descrição Complementar: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: 
P/ Tecido Normal , Comprimento: Cerca De 75 MM, Tipo: Cortante , Esterilidade: Estéril, Descart6vel , Formato: 
Linear 
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não • Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade 

Valor Máximo Aceitável: R$ 63.914,4000 Intervalo Mínimo entre Lances: - 

Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: LABORATORIOS B  BRAUN SA,  pelo melhor lance de R$ 30.532,8000 . 

Observações 

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIOS B  BRAUN SA,  
CNPJ/CPF:31.673.254/0010-95, Melhor lance : R$ 30.532,8000. Motivo: Respeitando as 
formalidades legais, e uma vez que não houve intenções de recursos, adjudico os itens 
constantes no termo anexo (termo de itens adjudicados), referentes ao Pregão Eletrônico 
em epígrafe. 

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIOS B  BRAUN SA,  
CNPJ/CPF:31.673.254/0010-95, Melhor lance : R$ 30.532,8000. Motivo: Respeitando as 
formalidades legais, e uma vez que não houve intenções de recursos, adjudico os itens 
constantes no termo anexo (termo de itens adjudicados), referentes ao Pregão Eletrônico 
em epígrafe. 

Item: 2 - Grupo 1 
Descrição: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico 
Descrição Complementar: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Modelo: C/2 Linhas Triplas De Grampo , 
Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Esterilidade*: Estéril, Uso único , Largura: Cerca 75 MM, 
Compatibilidade: Linear 
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 120 Unidade de fornecimento: Unidade 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/atafTermoJulg.asp?prgCod=10690468,acao=A&tipo=t 1/3 
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Valor Máximo Aceitável: R$ 34.024,3200 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: LABORATORIOS B  BRAUN SA,  pelo melhor lance de R$ 11.283,3600. 

Observações 

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:LABORATORIOS B  BRAUN SA,  
CNPJ/CPF:31.673.254/0010-95, Melhor lance : R$ 11.283,3600. Motivo: Respeitando as 
formalidades legais, e uma vez que não houve intenções de recursos, adjudico os itens 
constantes no termo anexo (termo de itens adjudicados), referentes ao Pregão Eletrônico 
em epígrafe. 

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:LABORATORIOS B  BRAUN SA,  
CNPJ/CPF:31.673.254/0010-95, Melhor lance : R$ 11.283,3600. Motivo: Respeitando as 
formalidades legais, e uma vez que não houve intenções de recursos, adjudico os itens 
constantes no termo anexo (termo de itens adjudicados), referentes ao Pregão Eletrônico 
em epígrafe. 

Adjudicado 
19/10/2022 
15:14:39  

Item: 3 
Descrição: Grampeador Cirúrgico 
Descrição Complementar: Grampeador Cirúrgico Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: 
P/ Tecido Espesso , Comprimento: Cerca De 40 MM, Tipo: Cortante , Esterilidade: Estéril, Descartável , Formato: 
Curvo 
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.263,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: HOSPMED COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R$ 12.152,0000 . 

Eventos do Item 

Evento Data 

19/10/2022 
Adjudicado 15:15:49 

Observações 

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 
18.224.182/0001-40, Melhor lance: R$ 12.152,0000, Motivo: Respeitando as formalidades 
legais, e uma vez que não houve intenções de recursos, adjudico o item. 

Item: 4 
Descrição: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal 
Descrição Complementar: Grampeador Cirúrgico Circular 
Estéril, Descartável , Diâmetro Grampo: Cerca De 28 M 
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferencia: Não 
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 21.165,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado 

Adjudicado para:  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA , pelo melhor lance de R$ 14.000,0000 . 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA, 19/10/2022 

Adjudicado CNI33/CPF: 15.707.603/0001-03, Melhor lance: R$ 14.000,0000, Motivo: Respeitando as 15:17:11 
formalidades legais, e uma vez que não houve intenções de recursos, adjudico o item. 

Item: 5 
Descrição: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal 
Descrição Complementar: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Material Grampo: Titânio , Esterilidade*: 
Estéril, Descartável , Diâmetro Grampo: Cerca De 32 M 
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.457,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=1069046&acao=A&tipo=t  2/3 

Intraluminal Material Grampo: Titânio , Esterilidade*: 
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Adjudicado para:  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA , pelo melhor lance de R$ 14.000,0000. 
9-G  

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

19/10/2022 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:  PANTHER HEALTHCARE  DO BRASIL LTDA, 
Adjudicado  15:17:52 CNPJ/CPF: 15.707.603/0001-03, Melhor lance: R$ 14.000,0000, Motivo: Respeitando as 

formalidades legais, e uma vez que não houve intenções de recursos, adjudico o item. 

Fim do documento 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=10690468,acao=A&tipo=t 3/3 
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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  

ttie) 

Relatório De Adjudicação 

Encaminhamos o presente processo para analise e posicionamento 

jurídico com a finalidade de possibilitar a homologação pela Direção-Geral da Feas. 

Pregão Eletrônico n° 125/2022. 

Objeto: "Contratação de empresa especializada para futuro 

fornecimento de grampeadores cirúrgicos e suas respectivas cargas, através 

de contrato de consignação, pelo período de 12 (doze) meses". 

Introdução: o compras.gov.br. 

Trata-se de pregão realizado pela Feas na plataforma de compras 

públicas disponibilizada pelo Governo Federal (www.compras.gov.br). Essa 

plataforma é a mais utilizada no território nacional para compras públicas: consiste 

na mais avançada plataforma do ponto de vista do acompanhamento das inovações 

legislativas, doutrinais e jurisprudenciais; bem como, é a plataforma que o próprio 

Tribunal de Contas do  Parana  utiliza em seus pregões e recomenda  seu uso a seus 

jurisdicionadosi. Ademais, a plataforma é totalmente gratuita para a Feas e para os 

licitantes. Todos estes tópicos foram levados em conta quando da escolha da 

plataforma de compras em questão para a realização das licitações da Feas: 

gratuidade, número de licitantes cadastrados — o que gera economicidade, 

https://www.google.com/url?   
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTspfB6 j3AhXNupUCHSo-
BA2OCknoECAMOAQ&url----https%3A%2F%2Fwww 1 Ace.pr.gov.br%2Fnoticias%2Ftce-pr-orienta-jurisdicio-
nados-a-realizar-pregao-eletronico-em-vez-de-presencial%2F7688%2FN&usg=A0vVawOxbzkeCEG5Ofz-
Ne6R148Ki  
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recomendação do TCE/PR para seu uso, bem como avançado acompanhamento 

das inovações legais, doutrinais e jurisprudenciais. 

Não obstante, o decreto municipal que regulamenta o pregão eletrônico 

em Curitiba é do ano de 2003 e certamente — dado justamente esse lapso entre 

avanço tecnológico  versus  legislação com quase vinte anos — geraria alguns 

tensionamentos2. 

Não obstante, como demonstraremos abaixo, todos os requisitos 

constantes nesse decreto municipal 1.235/2003 foram respeitados. Ainda assim, 

cremos que tal tensionamento seria — e foi — resolvido com uma simples questão: a 

vinculação ao instrumento convocatório: o edital da Feas foi preparado com base 

nas orientações da AGU, da PGM e do próprio TCE. Portanto, claramente anuncia-

se que a Feas não realiza neste certame nada extraordinário ou incomum, muito 

pelo contrário, está alinhada aos mais avançados e respeitados órgãos nacionais, no 

que diz respeito a compras públicas por meio de pregão eletrônico. Ademais, o 

próprio edital ao mencionar os referidos decretos municipais, já adianta sua posição: 

"naquilo que lhes for compatível". Ou seja, o edital de embasamento, ao se fazer lei 

entre as partes, preenche e sana esta possível tensão. 

Relatório. 

Em 05/08 a Ajur/Feas emitiu o parecer 340/22 aprovando o edital de 

embasamento deste pregão eletrônico e opinando favoravelmente ao 

prosseguimento do processo (fls. 94-96)3: opinou pela legalidade do intento do ponto 

de vista jurídico-formal. 

2  Esse tensionamento, de certa forma, sempre foi vivenciado pela Feas, que optou por utilizar a plataforma Publi-
nexo desde 2012/13. Plataforma essa, que já possuía significativas diferenças para com o referido decreto muni-
cipal. 
3  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VI. 
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