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

enviado junto à proposta eletrônica, como forma de anexo. 

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

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

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

mentação atualizada. 

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

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

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar as certidões válidas. 

13.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

13.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimen-

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

do houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

13.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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: 
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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 — Certifi- 

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

condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempieendedor.-

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 comprobatório de seus administradores; 

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

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

te sucursal, filial ou agência; 

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

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

da indicação dos seus administradores; 

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

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

mercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 

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

13.14.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 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 
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Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

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

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

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

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

Serviço (FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 

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

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

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

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

sede do licitante, relativa A atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

13.15.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

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

forma da lei; 

13.15.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa 

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

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

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

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

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

13.16. Qualificação Econômico-Financeira. 
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13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuid r da sede 

da pessoa jurídica; 

13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do Cilt 

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

E ENCERRAMENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou 

Títulos e Documentos e para sociedade anônima: publicado na imprensa 

comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, sendo vedada 

tituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

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

crição no cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso I, da Lei n°8666/199 

96es. O Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao ano de 2021. 

mo exerci-

BERTURA 

artório de 

Oficial, que 

sua  subs-

or indices 

ão  da  ins-

)  e altera- 

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

Decreto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 — iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 

2— INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE+ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZ 

LG 

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NA() CIRCULANTE 

3— SOLVÊNCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL  

SG=  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

art. 9°, do  
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13.16.2.2.0s índices 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 índices 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 (devera se anexada no ato do  envio da 

proposta ektrônica). 

Comprovação de aptidão através de no mínimo Otfurri),'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 

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 consultara 

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  sera  impressa pelo Pregoeiro. A validade dos 

documentos  sera  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  

sera  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-

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

croempresas ou empresas de pequeno porte. 
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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  sera  convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

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

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

apresentação de justificativa. 

13.20.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previ4o no subi-

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

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

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

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

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

13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

rário para a continuidade da mesma. 

13.22.  Sera  inabilitado o licitante que não comprovar sua habil 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-lo 

cordo com o estabelecido neste Edital. 

fação, seja 

em desa- 

  

13.23. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro de 

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

de validade deverão ser apresentados com expedição  maxima  de 03 (três) meses a 

contar da data de sua emissão. 

13.24. Os documentos aqui solicitados poderão ser apresentados em 

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

13.25 0 licitante não cadastrado no SICAF ou e-comp  as devera 

apresentar toda a documentação de habilitação prevista neste Edital. 
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13.26. Conforme o Decreto Municipal n° 104/2019 e Instrução Normativa 

n° 03/2018 6 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. 

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 Ca 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. 
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14.3.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no méri 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

recursal, 

14.4. Uma vez admitida a intenção, abrir-se-6 então o prazo 

dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demai 

desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número d 

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

imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

14.5. A ausência de manifestação imediata e motivada 

importará na decadência do direito de recurso. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, 

terá poderá: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando  inter  

motivação ou fora do prazo estabelecido; 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão dado o recurso  

e 03 (três) 

• licitantes 

dias, que 

rada vista 

a licitante io  

Pregoeiro 

osto sem 

nterposto; 

14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso 

julgadora, que decidirá. 

14.5. 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apen 

insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidad 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e  ho  

processo licitatório para determinar a contratação. 

14.7. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto 

vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade superior para hom  

autoridade 

O 

s dos atos 

dos atos 

ologará o 

ao licitante 

logação. 
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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— Da Ata De Registro De Pregos 

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

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

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

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

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

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

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

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo 

de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 

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

proposta apresentada pela adjudicatária. 

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

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

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

e desde que devidamente aceita pela Feas. 
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16.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto 

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

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

quantidades, preços registrados e demais condições. 

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

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

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

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

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

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

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

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

290/2016. 

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

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

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

reserva ou as remanescentes poderão ser chamadas, obedecendo à ordem de 

classificação, para assiná-la. 

16.9. Quando houver a necessidade de contratação dos fornededores que 

compõem o cadastro de reserva ou remanescentes, serão real zados os 

procedimentos para a habilitação, sendo condição para a contratação o 

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

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

firmar contratações que deles possam advir, facultada a realização 41e licitação 

especifica para aquisição pretendida. 

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

qualquer momento, poderá convocar a Contratada para negociar a redução dos 
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preços registrados, se porventura constatar que os preços registrados estão 

incompatíveis com os pregos de mercado. 

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

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

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

este Pregão Eletrônico. 

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

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

17— Do cadastro de reserva de fornecedores 

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

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

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

dar o aceite para participar do cadastro de reserva. 

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

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

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

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

da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva, mediante 

publicação de relatório 

17.4. Esta ordem de classificação das licitantes registradas deverá ser 

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

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

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

290/2016. 

18— Da Ordem De Compra 
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18.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços a licitante deverá 

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

produtos. 

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

recebimento da Ordem de Compra. 

18.3. A empresa vencedora deverá observar quando do receoimento da 

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

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

possíveis erros. 

18.4. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em a..6 15 dias 

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

unidades abaixo dispostas: 

1. Hospital Municipal do Idoso ZiIda Arns Hiza: localizado na Rua 

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

2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: locaiizad6 na Rua 

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

3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara UPA Tatuquara: 

localizada na Rua Jornalista  Emilio  Zolá Florenzanc n.° 835, 

Tatuquara, Curitiba, Paraná; 

4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha UPA Fazendinha: 

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

Paraná; 

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

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

Curitiba - PR 

6. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão - UPA 

  

Boqueirão: 

    

localizado na Rua Professora 

Boqueirão, Curitiba - PR 

Pregão Eletrônico n° )od2022 — Feas 

Maria de Assumpgão, 2590 -  

Página 34 de 78 



Feas 

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

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

www.feas.curitiba.pr.gov.br  

7. Almoxarifado Feas: localizado na Rua  Gyro  Correia Pereira, 667 / 

CIC (Condomínio Empresarial Valentini — Barracão 07A), 

18.5. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas 

na Ordem de Compra, no horário das 08 h As 11h30min e das 13 h As 16h30m1n de 

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

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

mora no dia seguinte ao vencimento deste prazo. 

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

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

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

5942/3316-5905. 

19— Das obrigações 

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

partes assumem obrigações reciprocas. 

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

Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 

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

as condições impostas na licitação são de responsabilidade da Contratada. 

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

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

penalização. 

19.5. Ficam designados como Gestor e Suplente da contratação 

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

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

servidores: Fabiana Martins  (mat.  1427) e Edemilson Marcos Ribeiro  (mat.  146). 
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20— Do Pagamento 

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

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

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

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

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

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

respondentes. 

21 — Das Penalidades 

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

qualquer motivo e/ou recusar os serviços dentro do prazo de validade ca proposta 
1 1  

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

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

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

facultada defesa prévia ao interessado: 

21.1.1. Advertência. 

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

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

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

ou o contrato ser rescindido, a critério da Administração. 

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

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

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

descontinuidade na entrega possa acarretar danos e prejuízos aos setores 

assistenciais das unidades administradas pela Feas, a multa punitiva poderá ser 

fixada em até 15% (quinze por cento), conforme relatório de impacto. 
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21.1.4. As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 

21.1.5. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo pra-

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

competente, segundo a natureza da fAlta e o prejuízo causado A Administração Pú-

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

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

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

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

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

tantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior, de 

acordo com a Lei Federal n° 8666/93. 

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

observado o procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

21.3. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente 

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

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

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

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

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

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

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

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

a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer. 

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

outras. 

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

Administração recorrerá As garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos 
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IM 

prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promove 

judicial ou extrajudicial de perdas e danos. 

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

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

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

Administrativas a serem aplicadas contra quem der causa ao crime. 

cobrança 

nstatação 

na Lei de 

s medidas  

22.1. Reserva-se à autoridade competente o direito de revogar 

em parte a presente licitação visando o interesse da Administração Públic 

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

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

no todo ou 

, devendo 

conforme 

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

de transcrição, as instruções contidas neste edital de embasam 

documentos nele referenciados, além da proposta apresentada pel 

vencedora. 

ependente 

nto e os 

empresa 

22.3. Quando os primeiros classificados estiverem impossi 

cumprir com o fornecimento (devidamente justificado e aceito pela Admini 

licitantes remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os  objet  

desde que o preço registrado encontre-se dentro dos praticados no merc  

alitados de 

tração) as 

s licitados, 

do. 

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

disposto na Lei 8666/93. 

conforme 

22.5. Nos casos em que seja solicitado o reequilibrio 

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

da álea extraordinária. Será obrigatória a apresentação dos seguintes doc 

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

da proposta inicial do Pregão eletrônico; 
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22.5.2. Planilha de composição de custos do item utilizada na elaboração 

da proposta para reequilibrio do item; 

22.5.3. Todos os documentos que comprovem os fatos alegados na 

composição de custos, seja os utilizados no momento da elaboração da proposta 

inicial do pregão, quanto os que embasarão o pedido de reequilibrio  (ex.:  notas 

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

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

sumariamente negado por falta de instrumentalização processual. 

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

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

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

Defesa do Consumidor). 

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

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

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

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

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

dos consumidores. 

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

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

regularização das pendências, serão de inteira responsabilidade da empresa 

contratada. 

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

atentar para o adequado preenchimento do Código GTIN, bem como dos campos 

dos Grupos 180 e K das Notas Fiscais Eletrônicas dos medicamentos adquiridos 

neste pregão. Quando da entrega dos bens adquiridos, o fornecedor deverá 
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comprovar, mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos 

referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica  NF-e, modelo 55. 

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

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

os custos referentes ao procedimento serão de responsabilidade da 

licitante/Contratada. 

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

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

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

custos adicionais para a Feas. 

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

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

22.13. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito às obrigações fiscais, tabalhistas, 

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

objeto deste Pregão. 

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

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

civilmente pelos danos e prejuízos causados à entidade licitante, derivados da não 

conclusão do processo licitatório, bem como do objeto pretendido. 

22.15. As licitantes e a Contratada devem observar e fazer observar o 

mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 

execução do objeto contratual. 

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

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

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

público no processo de licitação ou na execução de contrato, 
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22.15.1.2. "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o 

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

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

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

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

competitivos; 

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

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

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

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

provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 

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

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

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção. 

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

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

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

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

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

outras providências 

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

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

fato ou circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios 

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

22.18. Ao Pregoeiro e A Equipe de Apoio é facultado solicitar das 

proponentes esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos 
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apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 

22.19. Quando solicitado pelo Pregoeiro, os documentos poderão ser 

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

simples. 

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

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

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

22.21. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as 

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

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

propostas escoimadas de suas causas. 

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

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

autenticidade via  Internet.  

22.23. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da Lic  tack),  bem 

como dos lances ofertados, aos quais fica irrestritamente vinculada. 

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

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

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

quaisquer das fases da licitação ou da execução do contrato. 

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

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

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

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

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

nenhuma hipótese, garantia de faturamento. 

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

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

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

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

compras governamentais em caso de contradição documental. 

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

contato com o Sr.  Juliano  Eugenio da Silva, julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br, 

através de pedido de esclarecimento. 

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

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

ser omitidos na apresentação da proposta pelo licitante. 

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

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, xx de mocxxx de 2022. 

Juliano  Eugenio da Silva 

Pregoeiro 
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I. Objeto: 

Registro de preços para futuro fornecimento de material medico hospitalar. 

2. Justificativa: 

Os materiais de consumo  medicos  hospitalares listados no termo de referência 

deste processo licitatório são essenciais para o uso da equipe multidisciplinar 

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

mento nas instituições sob a gestão da Fundação  Estate!  de Atenção à Saúde. 

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

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

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

concisamente definidos, estes itens são considerados bens comuns e, portan-

to, totalmente aplicáveis à modalidade pregão. Portanto, solicitarhos para a 

aquisição destes insumos o Sistema de Registro de Preços pelo período de 12 

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

sua totalidade, porém conforme demanda periódica da  Fees.  Por fim, conside-

rando a legislação vigente os itens desse certame serão destinados participa-

ção exclusiva de ME/EPP. Ademais, os itens de código 211258 (BRO442641) e 

551 (BR0437867) que terão cota reservada para ME/EPP. Não obstante, consi 

derando o disposto no  Art.  13, I e II, do Decreto Municipal 962/20161; no senti-

do de que não ha três empresas enquadradas como ME/EPP, sediadas local 

ou regionalmente, capazes e interessadas em participar do pregão  ern  todas as 

suas exigências e ofertar os itens conjuntamente, optou-se por  amp  iar a possi-

bilidade de participação nos itens a seguir ao mercado em geral, visando o inte-

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

bem como o não prejuízo ao processo de compra como um todo: BR0455853 

(212147); BR0386131 (220152); BR0465027 (213279); BR0442457 (220902); 

BR0281615 (212735); BR0439115 (216738); BR0428628 (212891); 

BR0347394 (212609); BR0269945 (51793); BR0282044 (216514); BR0272777 

(216515); e Sem BR (213357). 
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3. Descritivo Técnico Dos Produtos; Quantidades; Valores Máximos 
Permitidos. 

Item 01: 53567 / BR0270585 / Dispositivo Urinário Externo - Médio N° 05: Ex-

clusivo ME/EPP.  

Masculino, confeccionado em látex, modelo condon, formato anatômico, tama-

nho médio (n° 05),  corn  extremidade aberta para adaptar ao coletor de urina. A 

embalagem devera conter as seguintes informações: identificação do produto, 
nome comercial, data de fabricação, n° do lote e n° do Registro no Ministério da 

Saúde. 

A cotação deverá ser em unidade. 

Quantidade: 2.500 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 1,5043 

Item 02: 55086 I BR0481426 / Dispositivo Urinário Externo - Grande N° 06: Exf 

ciusivo ME/EPP.  

Masculino, confeccionado em látex, modelo condon, formato anatômico, tama-
nho grande (n° 06), com extremidade aberta para adaptar ao coletor de urina. A 
embalagem deverá conter as seguintes informações: identificação do produto, 
nome comercial, data de fabricação, n° do lote e n° do Registro no Ministério da 

Saúde. 

A cotação deverá ser em unidade. 

Quantidade: 2.500 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 1,5114 

Item 03: 532662 / BR0437164 / Dispositivo para Infusão 19G, descartável, com 

dispositivo de segurança Exclusivo ME/EPP.  

Dispositivo para infusão 19G, descartável, com dispositivo de segurança, utili-
zado em infusão de soluções endovenosa periférica e/ou coleta de sangue, co-

nhecido pela denominação de  scalp.  Constituído por: agulha com protetor e 

dispositivo de segurança, asas de empunhadura e fixação e tubo  extensor  do-

tado de conector e tampa. Deve ser totalmente livre de deformidades que pre-
judiquem seu uso. A agulha deve ter paredes finas confeccionadas em aço ino-

xidável, totalmente siliconizada com  silicone  cirúrgico, com bisel curto, biangu-

lado, trifacetado, com afiação precisa, que reduza o traumatismo dos tecidos. O 
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protetor da agulha deve ser transparente, rígido protegendo totalmente a agu-
lha. As asas de empunhadura devem ser em formatos de borboleta com perfil 
inferior plano, flexível, facilitando a pega durante a punção e a estabilização do 
dispositivo durante o tempo de permanência. A cor da asa deverá Seguir a pa-
dronização que facilite a identificação do calibre. Deve haver perfeita fixação 
entre o tubo e a agulha. Tubo  extensor  em  silicone  ou vinilico, flexivel, atóxico, 
apirogênico, transparente, livre de dobras, medindo 28cm (variação permitida: 
± 3cm), com conector e tampa. Deverá ter em sua extremidade dital um co-
nector capaz de encaixar-se com perfeição à seringa e/ou equipos e dispor de 
tampa tipo rosca. Produto de uso único, esterilizado, descartável, embalado in-
dividualmente, pronto para uso, isento de partículas contaminadas e ausência 
de vazamentos nas condições criticas de uso ou de ensaio simulado. Na emba-

lagem individual conter os dados: nome comercial, empresa fabricante, identifi-
cação do produto e calibre, data de fabricação e validade, método de esteriliza-
ção, lote e n° do registro no Ministério da Saúde. A esterilização deverá ser 
pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem do 
produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização 
adotado. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas iformações 
da embalagem individual: Nome comercial, empresa fabricante, ir,entificação 
do produto e calibre, data de fabricação e validade, n.° do lote e n.9 do registro  
no Ministério da Saúde, que corresponda ao n.° do lote das embala ens  indivi-

duais. 

Quantidade: 5000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 0,4158 

Item 04: 51278 I BR0437166 / Dispositivo para Infusão 21G, descartável, com 

dispositivo de segurança Exclusivo MEJEPP.  

Dispositivo para infusão 21G, descartável, com dispositivo de seguilança, utili-
zado em infusão de soluções endovenosa periférica e/ou coleta de sangue, co-

nhecido pela denominação de  scalp.  Constituído por: agulha com priitetor, asas 

de empunhadura e fixação e tubo  extensor  dotado de conector e tampa. Deve 
ser totalmente livre de deformidades que prejudiquem seu uso. A agulha deve 
ter paredes finas confeccionadas em aço inoxidável, totalmente silidonada com  

silicone  cirúrgico, com bisel curto, biangulado, trifacetado, com afiação precisa, 
que reduza o traumatismo dos tecidos, 0 protetor da agulha deve !er transpa-
rente, rígido protegendo totalmente a agulha. As asas de empunhadura devem 
ser em formatos de borboleta com perfil inferior plano, flexível, facilitando a 
pega durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de per- 

Pregão Eletrônico n° )x12022 — Feas Pá ma 46 de 78 



Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feas.curitiba.pr.gov.br  

manência. A cor da asa deverá ser da mesma cor do canhão a fim de facilitar a 
identificação do calibre, permitindo perfeita fixação entre o tubo e a agulha. 
Tubo  extensor  vinflico com conector e tampa. O tubo  extensor  deve ser confec-
cionado em  PVC,  flexível, atóxico, apirogênico, transparente, livre de dobras 
medindo 28 cm (variação permitida: -± 3 cm). Deverá ter em sua extremidade  
distal  um conector, com identificação do calibre através de cor em obediência 
ao código de cores, capaz de encaixar-se com perfeição á seringa e/ou equi-
pos e dispor de tampa tipo rosca. Produto de uso único, esterilizado, descartá - 
vel, embalado individualmente, pronto para uso, isento de partículas contami-
nadas e ausência de vazamentos nas condições criticas de uso ou de ensaio 
simulado. Na embalagem individual conter os dados: nome, calibre, validade, 
data de fabricação, método de esterilização e data de validade, n° do registro 
no Ministério da Saúde, lote. A esterilização deverá ser pelo método de óxido 
de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as 
normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. 

Quantidade: 25.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 0,3447 

Item 05: 51277 I BR0437167 / Dispositivo para Infusão 23G, descartável, com 
dispositivo de segurança Exclusivo ME/EPP.  

Dispositivo para infusão 23G, descartável, com dispositivo de segurança, utili-
zado em infusão de soluções endovenosa periférica e/ou coleta de sangue, co-
nhecido pela denominação de  scalp.  Constituído por: agulha com protetor, asas 
de empunhadura e fixação e tubo  extensor  dotado de conector e tampa. Deve 
ser totalmente livre de deformidades que prejudiquem seu uso. A agulha deve 
ter paredes finas confeccionadas em aço inoxidável, totalmente siliconadas 
com  silicone  cirúrgico, com bisel curto, biangulado, trifacetado, com afiação 
precisa que reduza o traumatismo dos tecidos. O protetor da agulha deve ser 
transparente, rígido protegendo totalmente a agulha. As asas de empunhadura 
devem ser em formatos de borboleta com perfil inferior piano, flexível, facilitan-
do a pega durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo 
de permanência. A cor da asa deverá ser da mesma cor do canhão a fim de fa-
cilitar a identificação do calibre, permitindo perfeita fixação entre o tubo e a 
agulha. Tubo  extensor  vinilico com conector e tampa. O tubo  extensor  deve ser 
confeccionado em  PVC,  flexível, atóxico, apirogônico, transparente, livre de do-
bras, medindo 28cm (variação permitida: -± 3cm). Deverá ter em sua extremida-
de  distal  um conector, com identificação do calibre através de cor em obediên-
cia ao código de cores, capaz de encaixar-se  corn  perfeição à seringa e/ou 
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equipos e dispor de tampa tipo rosca. Produto de uso único, esteril zado, des-
cartável, embalado individualmente, pronto para uso, isento de paqiculas con- 
taminadas e ausência de vazamentos nas condições criticas de uso, ou de  en- 

, , 
saio simulado. Na embalagem individual conter os dados: nome, calibre, valida- 
de, data de fabricação, método de esterilização e data de validade, n° do regis-
tro no Ministério da Saúde, lote. A esterilização deverá ser pelo método de óxi-
do de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir 
as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. 

Quantidade: 25.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 0,3659 

Item 06: 212147 / BR0455853 / Dispositivo tipo Luer  Lock  Valvulaco, Sistema 
Fechado Ampla concorrência.  

Dispositivo tipo luer  lock,  sistema fechado. Dispositivo em material 'Plástico re-
sistente com corpo transparente. 

Apresentação: embalagem deverá ser individual, estéril, permitindo a abertura 
com técnica asséptica, sem uso de instrumental. Deve conter os s guintes da-
dos: marca comercial, lote, data de fabricação, validade da esterilização e n.° 
do registro do produto no Ministério da Saúde. 

Quantidade: 9.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 5,9703 

Item 07: 168372 / BR0464739 / Dreno de Sucção Continua para Drenagem a 
Vácuo, Agulha 4,8mm (14FR) Exclusivo ME/EPP.  

Dreno de sucção para drenagem de secreções em  PVC  atóxico, estéril, multi-
perfurado (com perfurações intercaladas), escalonado, com introdutor em aço 
inoxidável. Apresentação: unidade. Deverá vir embalado individua mente  corn  
identificação, do produto e do fabricante conforme legislação vigente. 

Quantidade: 100 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 27,4180 

Item 08: 168368 / BR0464740 Dreno de Sucção Continua para Drenagem a 
Vácuo, Agulha 6,4mm (18FR) Exclusivo ME,JEPP.  

Dreno de sucção para drenagem de secreções em  PVC  atáxico, estéril, multi-
perfurado (com perfurações intercaladas), escalonado, com  intro& tor  em aço 
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inoxidável. Apresentação: unidade. Deverá vir embalado individualmente com 
identificação, do produto e do fabricante conforme legislação vigente. 

Quantidade: 100 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 27,0167 

Item 09: 211258 / BR0442641 Equipo Macrogotas Estéril com Respiro e com 

Injetor Cota ampla concorrência (75%).  

Equipo Macrogotas Estéril com Respiro e com Injetor, estéril, utilizado para in-

fusão de soluções parenterais, composto de: 

a) Ponta perfurante com no mínimo 2,8 cm, podendo  varier  1 cm para mais ou 

para menos, com protetor adaptado para manter a esterilidade da ponta perfu-

rante e do interior do equipo; 

b) Câmara transparente e flexível, em material atóxico, com gotejamento cor-

respondente a 20 macrogotas/m1; contendo filtro de fluidos com 15  microns;  

c) Filtro de ar de 0,22  microns  assegurando que todo ar admitido no fresco pas-

se através do mesmo e que o fluxo do liquido não seja significantemente redu-

zido; 

d) Tubo em  PVC  transparente, flexível com, no  minim,  150cm de comprimen-

to, isento de látex, que possua apoio e proteção aos dedos do operador, com 
membrana auto cicatrizante para administração de medicamentos/soluções; 

e) Conector: componente com configuração cônica tipo macho, conforme 

ABNT NBR  ISO  594-1 e  ISO  594-2, apresentando-se no modelo Luer  Lock.  0 

conector deverá apresentar-se adaptado a um protetor externo para manter a 

esterilidade do conector Luer macho e do interior do equipo; 

f) Pinça rolete, contendo roldana, estando em perfeitas condições para perfeito 

controle do gotejamento; 

g) A embalagem deverá ser individual, estéril, permitindo abertura com técnica 
asséptica, sem uso de instrumental. Devem conter os seguintes dados: marca 
comercial, lote, data de fabricação, validade da esterilização e n° do registro do 
produto no Ministério da Saúde. Os equipos deverão  ester  de acordo com a 

ABNT NBR  ISO  8536-4 e RDC 004/2011 ANVISA. 

Quantidade: 90.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 1,4503 

Item 10: 211258 / BR0442641 / Equipo Macrogotas Estéril com Respiro e com 
Injetor Cote reservada ME/EPP (25%).  

Pregão Eletrônico n° )x12022 — Feas Página 49 de 78 



 

Feas 

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

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

www,feas.curitiba.pr,gov.br  

Equipo Macrogotas Estéril com Respiro e com Injetor, estéril, utilizado para in-
fusão de soluções parenterais, composto de: 

a) Ponta perfurante com no mínimo 2,8 cm, podendo variar 1 cm para mais ou 
para menos, com protetor adaptado para manter a esterilidade da ponta perfu-
rante e do interior do equipo; 

b) Câmara transparente e flexível, em material atóxico, com gotejamento cor-
respondente a 20 macrogotas/ml; contendo filtro de fluidos com 15  microns;  

c) Filtro de ar de 0,22  microns  assegurando que todo ar admitido no frasco pas-
se através do mesmo e que o fluxo do liquido não seja significante ente redu-
zido; 

d) Tubo em  PVC  transparente, flexível com, no  minim,  150cm de comprimen-
to, isento de látex, que possua apoio e proteção aos dedos do operador, com  
membrane  auto cicatrizante para administração de medicamentos/soluções, 

e) Conector: componente com configuração cônica tipo macho conforme 
ABNT NBR  ISO  594-1 e  ISO  594-2, apresentando-se no modelo LUer  Lock.  0 
conector deverá apresentar-se adaptado a um protetor externo para manter a 
esterilidade do conector Luer macho e do interior do equipo; 

f) Pinça rolete, contendo roldana, estando em perfeitas condições para perfeito 
controle do gotejamento; 

g) A embalagem deverá ser individual, estéril, permitindo abertura com técnica 

asséptica, sem uso de instrumental. Devem conter os seguintes cldos: marca 
comercial, lote, data de fabricação, validade da esterilização e n° dcl registro do 
produto no Ministério da Saúde. Os equipos deverão estar de  ac  rdo  corn  a 

ABNT NBR  ISO  8536-4 e RDC 004/2011 AN VISA. 

Quantidade: 30.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 1,4503 

Item 11:81694 / 8R0428801 / Equipo Microgotas Estéril com Respiro e  corn  In-

jetor Exclusivo ME/EPP.  

Equipo microgotas com respiro, filtro de partícula e injetor estéril uti izado para 
infusão de soluções parenterais, composto de: 1) ponta perfurantectrifacetada  

corn  no mínimo 2,8 cm, podendo variar em 1 cm para mais ou pára menos, 
com protetor adaptado para manter a esterilidade da ponta perfurante e do inte-
rior do equipo; 2) câmara transparente e flexível, em material atóxico, com go-
tejamento correspondente a 60 microgotas/m1; contendo filtro de fluidos  corn  15  

microns;  3) filtro de ar de 5  microns  assegurando que todo o ar admitido no 
fresco passe através do mesmo e que o fluxo do liquido não seja significante- 
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mente reduzido. 4) tubo em  PVC  transparente, flexível com, no  minim,  150 cm 

de comprimento, com injetor lateral que possua apoio e proteção aos dedos do 
operador, com membrana autocicatrizante para administração de medicamen-
tos/soluções; 5) conector componente com configuração cônica tipo macho, 

conforme ABNT NBR  ISO  594-1 e  ISO  594-2, apresentando-se no modelo Luer  

Lock.  O conector deverá apresentar-se adaptado a um protetor externo para 
manter a esterilidade do conector luer macho e do interior do equipo; 6) pinga 
rolete, contendo roldana, estando em perfeitas condições para controle do go-
tejamento. A embalagem deverá ser individual, estéril, permitindo a abertura 
com técnica asséptica, sem uso de instrumental. Devem conter os seguintes 
dados: marca comercial, lote, data de fabricação, validade da esterilização e n° 

do registro do produto no Ministério da Saúde. 

Quantidade: 1.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 1,5400 

Item 12: 220152 / BR0386131 / Equipo Para Alimentação  Enteral  Sem Bomba 

— PONTA CRUZ Ampla concorrência 

Equipo  enteral  com sistema fechado para gotejamento por gravidade para nu-

trição  enteral;  ponta em cruz adaptável aos frascos de nutrição  enteral  de siste-

ma fechado, contendo protetor; câmara de gotejamento flexível e transparente; 
tubo flexível em  PVC  na cor azul, roxo ou lilás, com no mínimo 1,20 m de com-
primento; regulador de fluxo (pina rolete) para controle manual de gotejamento 
com segurança; conector escalonado, contendo protetor. Embalagem individual 
em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, contendo os dados impressos 
de identificação, código, lote, data de fabricação e de validade e registro no 
MS. 

Quantidade: 2.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 5,9125 

Item 13: 212610 / BR0281525 / Exercitador ou Incentivador Respiratório Fluxo 
com 3 esferas Exclusivo MEJEPP.  

Exercitador respiratório para resistência, para prevenção e tratamento de ate-
lectasias pós operatórias composto por 3 câmaras graduadas em  cc,  sendo 
respectivamente 600, 900 e 1200 com esferas em cores diferentes no seu inte-
rior, com filtro de proteção na entrada do tubo flexível, com bocal. Deverá per-
mitir a graduação da dificuldade do exercício, com grau de dificuldade de 0-1 — 
2-3. 
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Apresentação: unidade 

Quantidade: 200 unidades 

Valor Máximo permitido: R$ 26,7375 

Item 14: 213279 / BR0465027 /  Extensor  Anelado Duplo Para Ressonância e 
Tomografia: Ampla concorrência  

Tuba  extensor  12FR x 180cm em  PVC  flexível, conector em "Y" e conectores 
Luer  Lock  Macho reversível e Fêmea. Com  válvula antirrefluxo em cada exten-
são do Y em Policarbonato. Tampa das conexões em  PVC.  Usado para infusão 
de contraste radiológico, soro e medicamentos através de  bombes  injetoras de 
duas seringas. 

Quantidade: 500 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 21,3500 

Item 15: 220902 / BR0442457 / Fita métrica antropométrica maleável e inelásti-
ca com retração automática (trena) Ampla concorrência 

Fite métrica antropométrica (trena) maleável e inelástica, com 150 cm de com- 
primento; resolução em mm; trava de fixação da fita e retração autorliática. 

Apresentação: unidade 

Quantidade: 50 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 7,1600 

Item 16: 551 / BR0437867 / Fita Micropore 50mmx10m Hipoalergenica: Cota 
ampla concorrência (75%).  

Fita adesiva cirúrgica, tipo micropore, medindo 50mm de largura Por 10m de 
comprimento, isento de substâncias alergênicas e nocivas à saúde. Confeccio-
nado em falso tecido de  Rayon,  cor branca, microscopicamente por iso a fim de 
permitir transmissão de calor e flexível suficiente para acompanha as dobras 
da pele, sem sofrer deformações ao desenrolar. Deverá conter subtância ade-
siva uniformemente distribuída á base de polímero acrílico, hipoale gênico, ca-
paz de produzir fixação adequada e permitir fácil remoção sem deixar resíduos 
ou manchas na superfície da pele. A fita micropore deverá apresentar resistên-
cia adequada aos meios usuais de esterilização não deformando o desenro-
lar, vir enrolado em carretel de peça única, com capa protetora exterba, conten-
do dados como marca comercial, dimensões, procedência de fabricação, late e 
data de validade. Serão aceitas variações de ± 10% na largura da fia. 
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Quantidade: 15.000 rolos 

Valor máximo permitido: R$ 5,4600 

Item 17: 551 / BR0437867 Fita Micropore 50mmx10m Hipoalergênica: Cota  

reservada MEIEPP (25%).  

Fita adesiva cirúrgica, tipo micropore, medindo 50mm de largura por 10m de 
comprimento, isento de substâncias alergênicas e nocivas à saúde. Confeccio-

nado em falso tecido de  Rayon,  cor branca, microscopicamente poroso a fim de 

permitir transmissão de calor e flexível suficiente para acompanhar as dobras 
da pele, sem sofrer deformações ao desenrolar. Deverá conter substância ade-
siva uniformemente distribuída A base de polímero acrílico, hipoalergênico, ca-
paz de produzir fixação adequada e permitir fácil remoção sem deixar resíduos 
ou manchas na superfície da pele. A fita micropore deverá apresentar resistên-
cia adequada aos meios usuais de esterilização não deformando ao desenro-
lar, vir enrolado em carretel de pega única, com capa protetora externa, conten-
do dados como marca comercial, dimensões, procedência de fabricação, lote e 

data de validade. Serão aceitas variações de ± 10% na largura da fita. 

Quantidade: 5.000 rolos 

Valor máximo permitido: R$ 5,4600 

Item 18: 212735 / BR0281615 / Fio de sutura Polipropileno não abs n°4.0 c/2 

ag2,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm Ampla concorrência  

Fio cirúrgico sintético monofilamentar de polipropileno, inabsorvível, cor azul, 
n°. 4-0, com 2 agulhas de aço inoxidável de alta qualidade de 2,0cm, ponta ci-

líndrica, 1/2 circulo, encastoamento laser  drill,  comprimento do fio de 75cm, es-

téril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos sfm-
bolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricante, método de este-

rilização e código de barras para rastreabilidade interna. 

# As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar 

-±10%. 

Quantidade: 120 envelopes 

Valor máximo permitido: R$ 11,2133 

Item 19: 212734 / BR0281617 / Fio de Sutura Polipropileno não abs n°3.0 c/2 

ag 2,5 a 3,0: Exclusivo MEIEPP.  

Fio cirúrgico sintético monofilamentar de polipropileno, não absorvível, cor azul, 
n°. 3 - 0, com 02 agulhas de aço inoxidável de alta qualidade de 2,5 a 3,0cm, 
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ponta cilíndrica, 1/2  circulo, encastoamento laser  drill,  comprimento do fio de 
75cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados  corn  os respec-
tivos símbolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricarte, método 
de esterilização e código de barras para rastreabilidade interna. 

# As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar 
±10%. 

Quantidade: 120 envelopes 

Valor máximo permitido: R$ 6,7367 

Item 20: 216738 / BR0439115 / Frasco Coletor Universal com Tampa 70m1 - 
Estéril Ampla concorrência  

Recipiente plástico para coleta com capacidade de 70m1, estéril. 

Apresentação: embalagem unitária estéril. 

Quantidade: 15.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 0,6489 

• 

Item 21: 212891 / BR0428628 / Gorro Descartável Masculino com Tiras Ampla 
concorrência 

Gorro tipo touca, sanfonado, confeccionado em não tecido 100% pOlipropileno 
hidrofflico, material de alta tecnologia, com duas amarras (tiras) de 15cm cada, 
tamanho único, na cor branca, usado para evitar a queda de cabelos em ambi-
entes onde há necessidade de alta limpeza, combinando conforto e -esistência, 
uso único e individual. Apresentação: caixas com 100 unidades. A cotação • 
deve ser feita em caixa com 100 unidades. A embalagem externa deverá apre-
sentar a identificação do fabricante, do produto, o n.° do lote, a data de fabrica-
ção e a data de validade do produto. 

Observação: A cotação deve ser em caixa com 100 unidades. 

Quantidade: 200 caixas 

Valor máximo permitido: R$ 26,6220 

Item 22: 82384 / 8R0428625 / Gorro Descartável Modelo Feminino tipo Touca) 
Exclusivo MEIEPP.  

Gorro tipo touca, sanfonado, confeccionado 100% em polipropilerm, na cor 
branca. Soldado eletronicamente por ultrassom. O elástico deverá ser revestido 
e perfeitamente adaptado a todo perímetro da touca. Comprimento da sanfona 
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fechada: no mil-limo 20cm, podendo variar +/-10%. Gramatura: 30g/m2. Espes-

sura: no mínimo 0,055mm. Medidas: 500 x 520mm podendo  varier  +/- 5%. 

Apresentação: embalagem com 100 unidades. 

A embalagem externa deverá apresentar a identificação do fabricante, do pro-
duto, o número do lote, a data de fabricação e a data de validade do produto. 

Observação: A cotação deve ser em unidades. 

Quantidade: 250.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 0,0932 

Item 23: 55386 /sem BR/ Hastes Flexíveis com Pontas de Algodão (tipo cotone-

tes) Exclusivo ME/EPP.  

Flexível e inquebrável, com haste em polipropileno e com as extremidades co-
bertas por algodão hidrófilo ou hidrofilizado absorvente, tratada com bactericida 
ou antigerme e macia. O algodão não deverá desprender das pontas com facili-

dade. 

Apresentação: Caixa com, no mínimo, 75 (setenta e cinco) unidades. 

Quantidade: 1.200 unidades 

Valor Máximo permitido: R$ 1,8437 

Item 24: 212609 / BR0347394 / Incentivador ou Exercitador Respiratório, com 

esfera metálica Ampla concorrência 

Incentivador inspiratário para expansão pulmonar com esfera metálica, utilizado 
para melhorar condicionamento respiratório antes de procedimentos cirúrgicos 
e também para prevenir e tratar as atelectasias pulmonares, ajuda a prevenir 
infecções pulmonares em idosos e pessoas acamadas, também pode ser utili-
zador em outras situações segundo orientação médica ou fisioterápica. Deve 

vir completo: aparelho e bocal. 

Quantidade: 50 unidades 

Valor Máximo permitido: R$ 39,9933 

Item 25: 212171 / BR0313629 / Lâmina de Bisturi N°20 Exclusivo ME/EPP.  

Lâmina de bisturi n° 20, estéril, confeccionada em  ago  inoxidável ou  ago  carbo-

no, de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. A lâmina 
deverá apresentar-se perfeitamente afiada devendo adaptar-se perfeitamente 
aos cabos de bisturi padrão. Deverá ser embalada individualmente de forma a 
garantir a esterilidade e integridade do produto até o momento do uso, facilitan- 
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do a abertura e transferência do conteúdo com técnica asséptica. Na parte ex-
terna da embalagem individual deverá conter os dados: marca comercial, lote, 
data de fabricação e validade. As lâminas deverão vir acondicionadas em cai-
xas de acordo com a praxe do fabricante, contendo rótulo ou impressão com os 
seguintes dados: marca comercial, quantitativo, data de fabricação e validade, 
n° do  Iota,  tipo de esterilização, e n° do registro do produto no M nistério da 
Saúde. 

Valor Máximo permitido: R$ 0,3247 

Item 26: 51793 / BR0269945 / Luva Cirúrgica N° 6.0 Ampla concorrência  

Luva cirúrgica estéril ri° 6.0, de primeira qualidade, confeccionada em látex 
natural, espessura  minima  0,12mm. As luvas deverão estar de acordo com a 
norma NBR 13391 da ABNT. Deverá possuir formato anatômico, o comprimen-
to e a largura dos dedos, da  area  palmar e do punho, deverão estar de acordo 
com dada número padrão a fim de haver perfeita condição de uso. 'Para lubrifi-
cação das luvas deverá ser utilizado pó bio absorvível atóxico e hipoalergênico 
que não cause qualquer dano ao organismo, sob condições normais de uso. As 
luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (6,0). Bor-
das dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou 
qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita for-
ma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estruturados a 
fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. AS luvas es-
terilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas em par, em dois en-
velopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de acordo 
com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando - se as lu-
vas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. Na 
parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a identi-
ficação das luvas direita e esquerda. 0 envelope externo deve assegurar a es-
terilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de manu eio e esto-
cagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez aberto, 
não deve ser possível lacrá-lo novamente. Os dados sobre tamanho deverão 
estar estampados na face externa do punho, dentro da faixa de 5 cm a contra 
borda, devendo a marcação ser de caráter permanente e de fácil v sualização. 
A esterilização deverá ser por raios gama, sendo que a embalagem do produto 
devera seguir as normas preconizadas pelo método adotado. Na p  rte  externa 
do envelope deve constar: - tamanho; nome e tipo de produto; - i entificação 
do fabricante; - quantidade; - mês e ano da esterilização; - tipo de e terilização; 
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- lote de fabricação, - prazo de validade; - mês e ano de fabricação; - demais 
requisitos legais. Embalagem para transporte: As luvas devem ser acondiciona-
das em embalagens de material resistente, de modo a protegê-las durante o 

transporte e a armazenagem em condições adequadas. 

Quantidade: 6.000 pares 

Valor máximo permitido: R$ 1,3398 

Item 27: 148158/ BR0310176 / Luva Cirúrgica N° 6.5 Exclusivo MEIEPP.  

Luva cirúrgica estéril — n° 6.5, de primeira qualidade, confeccionada em  latex  

natural, espessura  minima  0,12mm. As luvas deverão estar de acordo com a 

norma NBR 13391 da ABNT. Deverá possuir formato anatômico, o comprimen-

to e a largura dos dedos, da  area  palmar e do punho, deverão estar de acordo 

com cada número padrão a fim de haver perfeita condição de uso. Para lubrifi-
cação das luvas devera ser utilizado pó bio absorvível atóxico e hipoalergênico 
que não cause qualquer dano ao organismo, sob condições normais de uso. As 
luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (6.5). Bor-
das dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou 
qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita for-
ma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estruturados a  

am  de permitir completa independência de movimento dos dedos. As luvas es-
terilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas em par, em dois en-
velopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de acordo 
com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando - se as lu-
vas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. Na 
parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a identi-
ficação das luvas direita e esquerda. O envelope externo deve assegurar a es-
terilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de manuseio e esto-
cagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez aberto, 
não deve ser possível lacrá-lo novamente. Os dados sobre tamanho deverão 
estar estampados na face externa do punho, dentro da faixa de 5 cm a contra 
borda, devendo a marcação ser de caráter permanente e de fácil visualização. 
A esterilização devera ser por raios gama, sendo que a embalagem do produto 
deverá seguir as normas preconizadas pelo método adotado. Na parte externa 
do envelope deve constar: - tamanho; - nome e tipo de produto; - identificação 
do fabricante; - quantidade; - mês e ano da esterilização; - tipo de esterilização; 
- lote de fabricação; - prazo de validade; - mês e ano de fabricação; - demais 
requisitos legais. Embalagem para transporte: As luvas devem ser acondiciona- 
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das em embalagens de material resistente, de modo a protegê-las durante o 
transporte e a armazenagem em condições adequadas. 

Quantidade: 12.000 pares 

Valor máximo permitido: R$ 1,4718 

ex:  Ampla Item 28: 216514 / BR0282044 / Luva cirúrgica n° 6.5 isenta de 
concorrência.  

Luva cirúrgica estéril — n° 6.5, de primeira qualidade, 100% isenta de látex, sem 
p(5 e com espessura  minima  0,12mm. Deverá possuir formato anatômico, o 
comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deVerão estar 
de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeita condição de uso. 
As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (6.5). 
Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, fu-

ros ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfei-
ta forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estrutura-
dos a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As lu-
vas esterilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas em par, em 
dois envelopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de 
acordo com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, sell?arando-se 
as luvas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura, asséptica. 
Na parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a 
identificação das luvas direita e esquerda. 0 envelope externo dev?, assegurar 
a esterilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de Manuseio e 
estocagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez 
aberto, não deve ser possível lacrá-lo novamente. A esterilização deverá ser 
por raios game, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas 
preconizadas pelo método adotado. Na parte externa do envelope deve cons-
tar: - tamanho; - nome e tipo de produto; - identificação do fabricanie; - quanti-
dade; - mês e ano da esterilização; - tipo de esterilização; - lote de fabricação; - 
prazo de validade - mês e ano de fabricação, - demais requisitos legais. 

Quantidade: 500 pares 

Valor máximo permitido: R$ 6,5286 

Item 29: 215550 / BR0272779 / Luva cirúrgica n° 7.0 isenta de látex l  'Exclusivo 

M EPP,.  

Luva cirúrgica estéril n° 7.0, de primeira qualidade, 100% isenta de látex, sem  

põ  e com espessura  minima  0,12mm. Deverá possuir formato anatômico, o 
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comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deverão estar 
de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeita condição de uso. 
As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (7.0). 
Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, fu-
ros ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfei-
ta forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estrutura-
dos a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As lu-
vas esterilizadas e prontas para o uso devem ser acondiciona das em par, em 
dois envelopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de 
acordo com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando-se 
as luvas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. 
Na parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a 
identificação das luvas direita e esquerda. O envelope externo deve assegurar 
a esterilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de manuseio e 

estocagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez 
aberto, não deve ser possível lacrá-lo novamente. A esterilização deverá ser 
por raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas 

preconizadas pelo método adotado. Na parte externa do envelope deve cons-
tar: - tamanho; - nome e tipo de produto; - identificação do fabricante; - quanti-
dade; - mês e ano da esterilização; - tipo de esterilização; - lote de fabricação; - 

prazo de validade; - mês e ano de fabricação; - demais requisitos legais. 

Quantidade: 500 pares 

Valor máximo permitido: R$ 5,4225 

Item 30: 215551 / BR0272778 I Luva cirúrgica n° 7.5 isenta de látex: Exclusivo 
ME/EPP.  

Luva cirúrgica estéril — n° 7.5, de primeira qualidade, 100% isenta de látex, sem 

pó e com espessura  minima  0,12mm. Deverá possuir formato anatômico, o 
comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deverão estar 
de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeita condição de uso. 
As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (7.5). 
Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, fu-
ros ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfei-
ta forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estrutura-
dos a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As lu-
vas esterilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas em par, em 
dois envelopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de 
acordo com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando-se 
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as luvas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. 
Na parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a 
identificação das luvas direita e esquerda. 0 envelope externo deve assegurar 
a esterilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de manuseio e 
estocagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez 
aberto, não deve ser possível lacrá-lo novamente. A esterilização deverá ser 
por raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas 
preconizadas pelo método adotado. Na parte externa do envelope deve cons-
tar: - tamanho; - nome e tipo de produto; - identificação do fabricante; - quanti-
dade; - mês e ano da esterilização; - tipo de esterilização; - lote de fabricação; - 
prazo de validade; - mês e ano de fabricação; - demais requisitos legais. 

Quantidade: 500 pares 

Valor máximo permitido: R$ 4,2833 

Item 31: 216515 / BR0272777 / Luva cirúrgica n° 8.0 isenta de láltex: Ampla 
concorrência 

Luva cirúrgica estéril — no 8.0, de primeira qualidade, 100% isenta de látex, sem 
pó e com espessura  minima  0,12mm. Deverá possuir formato anatômico, o 
comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deVerão estar 
de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeita condição de uso. 
As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão braileiro (8.0). 
Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, fu-
ros ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilizaão. Perfei-
ta forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamenté estrutura-
dos a fim de permitir complete independência de movimento dos dedos. As lu-
vas esterilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas  ern  par, em 
dois envelopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de 
acordo com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando-se 
as luvas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. 
Na parte externa do envelope interno devem constar o tamanho a luva e a 
identificação das luvas direita e esquerda. 0 envelope externo deve assegurar 
a esterilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de manuseio e 
estocagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez 
aberto, não deve ser possível lacrá-lo novamente. A esterilização deverá ser 
por raios game, sendo que a embalagem do produto deverá seguill  as normas 
preconizadas pelo método adotado. Na parte externa do envelope deve cons-
tar: - tamanho; - nome e tipo de produto; - identificação do fabrican.e; - quanti- 
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dade; - mês e ano da esterilização; - tipo de esterilização, - lote de fabricação; - 

prazo de validade; - mês e ano de fabricação, - demais requisitos legais. 

Quantidade: 500 pares 

Valor máximo permitido: R$ 7,6325 

Item 32: 220932 / 8R0313654 / Luva de Procedimento Nitrílica — P: Exclusivo  
ME/EPP.  

Luva de procedimento tamanho P, nitrilicas, não cirúrgicas, livre de látex, isenta 
de pó, cor azul, flexível, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola, 
para que haja melhor ajuste ao antebraço. Permitir alta sensibilidade de tato, 
suficiente resistência A tração e perfeita adaptação anatômica à mão. O com-
primento e a largura dos dedos, da área palmar e de punho deverão estar de 
acordo com cada tamanho padrão, afim de haver perfeitas condições de uso. 
Isenta de emendas, furos ou qualquer defeito. Deverão ser embaladas em cai-

xas tipo  dispenser box,  de modo que garanta a integridade até o local do uso, 
contendo 100 unidades. Externamente deverá conter os seguintes dados: data 
de fabricação, conteúdo qualitativo e quantitativo, tamanho, n° do lote, proce-
dência de fabricação, n.° do registro no Ministério da Saúde. 

* Se for produto importado, deverá vir afixado na embalagem externa, as infor-

mações traduzidas para a  lingua  portuguesa. 

Observação: A cotação deverá ser em caixas com 100 unidades 

Quantidade: 200 caixas 

Valor máximo permitido: R$ 16,2108 

Item 33: 220933 / BR0313653 / Luva de Procedimento Nitrilica — M: Exclusivo 

ME/EPP.  

Luva de procedimento tamanho M, nitrilicas, não cirúrgicas, livre de látex, isen-
ta de pó, cor azul, flexível, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola, 
para que haja melhor ajuste ao antebraço. Permitir alta sensibilidade de tato, 
suficiente resistência à tração e perfeita adaptação anatômica A mão. O com-
primento e a largura dos dedos, da área palmar e de punho deverão estar de 
acordo com cada tamanho padrão, afim de haver perfeitas condições de uso. 
Isenta de emendas, furos ou qualquer defeito. Deverão ser embaladas em cai-

xas tipo  dispenser box,  de modo que garanta a integridade até o local do uso, 

contendo 100 unidades. Externamente deverá conter os seguintes dados: data 
de fabricação, conteúdo qualitativo e quantitativo, tamanho, n° do lote, proce-
dência de fabricação, n.° do registro no Ministério da Saúde. 
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* Se for produto importado, deverá vir afixado na embalagem extema, as infor-
mações traduzidas para a  lingua  portuguesa 

Observação: A cotação devera ser em caixas com 100 unidades 

Quantidade: 500 caixas 

Valor máximo permitido: R$ 16,0130 

Item 34: 220934 / BR0313652 / Luva de Procedimento Nitrílica — G: Exclusivo  
ME/EPP.  

Luva de procedimento tamanho G, nitrilicas, não cirúrgicas, livre de  latex,  isen-
ta de pó, cor azul, flexível, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola, 
para que haja melhor ajuste ao antebraço. Permitir alta sensibilidade de tato, 
suficiente resistência à tração e perfeita adaptação anatômica à mão. O com-
primento e a largura dos dedos, da área palmar e de punho deverão estar de 
acordo com cada tamanho padrão, afim de haver perfeitas condições de uso. 
Isenta de emendas, furos ou qualquer defeito. Deverão ser embaladas em cai-
xas tipo  dispenser box,  de modo que garanta a integridade até o local do uso, 
contendo 100 unidades. Externamente deverá conter os seguintes dados: data 
de fabricação, conteúdo qualitativo e quantitativo, tamanho, n° do lote, proce-
dência de fabricação, n.° do registro no Ministério da  Saida.  * Seifor produto 
importado, deverá vir afixado na embalagem externa, as informaçoes traduzi-
das para a  lingua  portuguesa. 

Observação: A cotação deverá ser em caixas com 100 unidades 

Quantidade: 200 caixas 

Valor máximo permitido: R$ 16,3656 

Item 35: 219496 / BR0474127 / Prancha com Sistema Deslizante e Rolante 
para Transferência de Pacientes.  Exclusivo ME/EPP.  

Prancha com sistema deslizante e rolante para transferência do paciente de 
uma superfície para outra; confeccionada em polímero expandido de formato 
retangular, dobrável, desmontável e lavável, com dimensões aproximadas de 
170 x 50 x 2 (C x L x A), revestida por material teflonado, dotado de ponteiras 
que revestem as suas extremidades,  corn  algas para transporte e sustentação, 
sendo que a prancha e recoberto por material resinado, permitindo JIT1 desliza-
mento suave sobre a prancha num sistema rolante. Com  registro na ANVISA 

Quantidade: 4 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 2.911,2500 
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1)  

Item 36: 215042 / BR0456413 / Reanimador Manual Infantil com Máscara e 
com Reservatório: Exclusivo ME/EPP.  

Ressuscitador manual de tamanho infantil, autoclavável, constituído de balão 
de  silicone  transparente de 500 mi a 700 ml, em formato anatômico, com reser-
vatório para oxigênio em  PVC  transparente, adequado ao tamanho do ambii. 
Projetado para permitir uma larga faixa de frequências respiratórias na ventila-
ção manual. Deve possuir válvula anti-reinalação, que direcione a inspiração e 
expiração do paciente através de um diafragma interno, tipo bico de pato. Esta 
válvula deve ser facilmente desmontável, para limpeza e esterilização de seus 
componentes, além de possibilitar a troca de seu diafragma. Balão com cone-
xão para oxigênio e válvula de admissão de ar para conexão da bolsa reserva-
tório de oxigênio com a válvula. Extensão para conectar o oxigênio ao balão de  

silicone.  Válvula de segurança que previna acidentes por excesso de pressão. 

Máscara com bojo transparente e coxim de  silicone,  formato anatômico, tama-
nho infantil. O conjunto deverá vir acondicionado em bolsa própria para trans-
porte. 

Quantidade: 10 unidades. 

Valor máximo permitido: R$ 156,9940 

Item 37: 212848 / BR0440136 I Sonda de Gastrostomia Percutânea 3 Vias com 
Balão 20FR Exclusivo ME/EPP.  

Sonda para gastrostomia em  silicone  transparente, para alimentação, com lista 
radiopaca ao longo de seu comprimento, ponta afunilada. Marcas em centíme-

tros ao longo do tubo para facilitar a medição. Fixação interna por  bard()  inflável 
de  silicone,  e externa por um anel de segurança em  silicone  com bases ventila-
tórias. Tubo de 3 vias sendo: uma Válvula para enchimento do balão, uma via 
para alimentação e uma via para medicação. Apresentação: embalagem estéril, 
com documentação vigente no Ministério da Saúde. 

Quantidade: 300 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 91,0821 

Item 38: 213357 / sem BR / Tampa para Equipo e Seringa Ampla concont n- 

Tampa para bicos  slip  ou  lock  (que se adapte aos sistemas de infusão intrave-
nosa, seringas, torneira de três vias, equipos e outros dispositivos, protegendo 
contra a entrada de possíveis contaminações. 
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Apresentação: embalagem unitária estéril, contendo as seguintes ireormações: 
identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e va-
lidade, n° do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e valida-
de. 

Quantidade: 240.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 0,2317 

Item 39: 212788 /sem BR/ Tela cirúrgica 100% polipropileno 10 x 10cm Exclu-
sivo ME/EPP.  

Tela cirúrgica, medindo 10cm x 10cm, confeccionada em 100% p lipropileno 
monofilamentado, não absorvível e sintético, com alongamento próprio em am-
bos os sentidos podendo ser recortada em qualquer forma sem risco de desfi-
ar. Deve adaptar-se ao crescimento do organismo e ser ideal para cirurgia de 
reparação de órgão, prevenção de hérnias, reconstrução da superfície pélvica, 
reparações de cirurgia torácica e do pericárdio, e reforço da parede abdominal. 

Apresentação: envelope estéril por óxido de etileno ou por raios gana, conten-
do os seguintes dados: matéria prima, aplicação, número do lote, marca comer-
cial, número de registro no Ministério da Saúde, procedência de fabi)cação, tipo 
de esterilização, dimensões, data de fabricação/validade e data de esteriliza-
ção. 

Quantidade: 1.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 40,3400 

4. Condições Gerais Para Cotação 

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

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

4.3. As embalagens individuais ou secundarias dos produtós 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. 

4.3.2. Data de fabricação. 

4.3.3. Prazo de validade. 

4.3.4. Identificação do produto (conteúdo da embalagem). 

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

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

esterilização). 

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

produto médico. 

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

identificação da AN VISA. 

4.3.9. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte, 
no que se refere a lote, a data de fabricação e validade, nome do produto, 

quantitativo, entre outros, deverão corresponder ao conteúdo interno da 
mesma, ou seja, As embalagens primárias e de consumo. 

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

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

brasileiro. 

4.3.12. As informações constantes nas embalagens devem estar em 
português, ou em idioma estrangeiro acompanhado de tradução para o 

português. 

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

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

aspecto,  etc.,  ou mesmo havendo denúncias, a empresa será informada e 
deverá providenciar análise do produto em laboratório oficial. No caso de 
discordância, a Feas se reserva o direito de realizar a análise sendo que o 
ônus será de inteira responsabilidade do fornecedor. 
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4.5. Para os itens que deverão ser entregues esterilizados, serão 
seguintes métodos de esterilização: óxido de etileno ou raios 
embalagens destes itens deverão seguir as normas preconizadas p 
de esterilização adotado. 

4.6. Por ocasião da entrega, somente serão recebidos os  pr  
apresentarem no mil-limo os seguintes prazos de validade: 

utos que 

aceitos os 
gama. As  
lo  método 

Validade total do produto Mínimo remanescente requeirdo 
aceitação quando da entrega 

i 
para 

3 a 5 anos 24 meses 

lana 8 meses 1 h 

2 anos 18 meses 

4.7. Caso o laboratório fabricante ou o produto venha a ser interditado, a 
empresa vencedora deverú substituir o produto por outro com a mesma 
composição e concentração, devendo previamente obter a homo ogação da 
Feas para o produto proposto para substituição, sem custo. 

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

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

padrão brasileiro. 

4.10. As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de 
armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento,  etc.).  

4.10.1. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens 
originais de seu fabricante, contendo todas as identificações, quanto às 
características, validade do produto e a sua procedência. Texto em 
português. 

4.11. As licitantes deverão observar todas as características (de crição) dos 
produtos solicitados. Se no momento da entrega os produtos não 

• 
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corresponderem As especificações solicitadas, fica a empresa obrigada a 
efetuar a troca dos mesmos, dentro do período de 48h (quarenta e oito horas), 
sem ônus adicionais à Feas, caso em que não ocorrendo a troca, fica a 
empresa sujeita As penalidades previstas no Edital de Embasamento. 

4.12. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias 
consecutivos a partir do recebimento da Ordem de Compra, em qualquer das 
unidades sob gestão da Feas, a saber: 

1. Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns — Hiza: localizado na Rua  
Lott-16d°  Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

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

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

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

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

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

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

4.13. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas na 
Ordem de Compra, no horário das 08 h As 11h30min e das 13 h As 16h30min 

de segunda a sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, 
carretos, taxas ou outros presentes As Notas Fiscais correspondentes. 
Considerar-se-6 em mora no dia seguinte ao vencimento deste prazo. 

4.14. Caso a Feas julgue necessário, o Pregoeiro solicitará das proponentes 
informações, amostras eiou 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 
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Feas/Pregoeiro. A empresa deverá encaminhar as informações solicitadas no 
endereço que será indicado no documento enviado. 

4.15. As proponentes deverb-o cumprir o solicitado neste AnexO; sob pena 
de desclassificação dos itens. 

5. Documentos Exigidos Para A Classificação Das Propostas 

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

5.2. — Certificado De Registro Do Produto No MinistériqDa Saúde 
ou copia legível da publicação no diário oficial ou copia da solicitação 
de revalidação dentro do prazo previsto em lei ou o cekificado de 
isenção de registro ou notificação simplificada, conforme o Caso. 

5.2.1.1. O número de registro do produto deverá corresponder 
aquele concedido pelo Ministério da Saúde para o procisto 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 alo Ministério 
da Saúde ou sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial da União) 
quando for o caso, conforme Portaria Conjunta r-1° 1/96 de 

08/03/96. 1 

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

5.2.1.3. Para os produtos isentos de Registro as p -oponentes 
deverão apresentar Certificado de Isenção de Registro junto ao 
Ministério da Saúde ou sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial 
da União). 
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Serão ainda, objeto de consulta nos  sites  oficiais, por parte do setor técnico 
responsável da Feas, os seguintes documentos: 

5.3. — Autorização De Funcionamento da empresa licitante, 
concedida pelo Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua 
publicação no Diário Oficial da União. 

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

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

estabelecido na Autorização de Funcionamento, ou seja, respeitando o tipo de 
autorização (produto para saúde, saneante, cosmético, medicamento, 
medicamentos especiais), atividades e classes constantes na AFE. 

5.6. A não apresentação dos documentos solicitados acarretará na 
desclassificação dos respectivos itens. 

5.6. Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer 
processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

6. Da proteção de dados 

6.1. A Contratada, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no 
presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de 
Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a 
matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de 
proteção de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados 
dos clientes, o que inclui os dados da Contratante. No manuseio dos dados a 
Contratada  clever*  

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

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

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

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

Paragrafo primeiro: A CONTRATADA  sera  integralmente responsável pelo 
pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem l'como pelo 
ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade 

I Imposta 
CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela 
CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo quanto à proteção 
e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo: Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais 
necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA 

interromperá o tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instrUções e na 
medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados 
Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro 
qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal 
ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

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

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

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), 
sem exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema;  imp  ementando 
todas as medidas técnicas de segurança da informação, disponiveiS,, além de 
medidas organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 
independente, nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a 
que tenha ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em 
nenhuma hipótese a CONTRATANTE  sera  responsabilizada pelo Tratamento de 

Dados Pessoais realizados pela CONTRATADA." 

Curitiba, 18 de outubro de 2022. 

Fabiana Martins 
Gestora do Contrato 

Coordenadora de Compras Feas 
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Anexo 2 

 

Justificativa das escolhas dos pregos e orçamentos balizadores 
Curitiba, 05 de outubro de 2022. 

Justificativa das Escolhas dos Preços 

No que diz respeito aos preços escolhidos para referência, 

constantes no presente processo licitatório, informamos os critérios adotados: 

Itens 1, 2, 3, 4, 7 e 21 (média dos 5 menores orçamentos): foi 

considerada a média dos 5 menores orçamentos, visto que observou-se uma 

diferença muito significativa nas outras propostas. 

Itens 5, 8, 10 e 37 (média dos 6 menores orçamentos): foi 

considerada a média dos 6 menores orçamentos, visto que observou-se uma 

diferença muito significativa nas outras propostas. 

!tens 6, 17, 28, 35 e 36 (média dos 3 menores orçamentos): foi 

considerada a média dos 3 menores orçamentos, visto que observou-se uma 

diferença muito significativa nas outras propostas. 

!tens 9, 23, 25, 31 e 34 (média dos 10 menores orçamentos): foi 

considerada a média dos 10 menores orçamentos, visto que observou-se uma 

diferença muito significativa nas outras propostas. 

Item 11 (média dos 3 maiores orçamentos): foi considerada a média 

dos 3 maiores orçamentos, visto que o valor constante no  BPS  (Banco de Preços 

em Saúde) esta muito inferior aos preços praticados no mercado. 

Itens 12, 20, 26 e 27 (média dos 4 menores orçamentos): foi 

considerada a média dos 4 menores orçamentos, visto que observou-se uma 

diferença muito significativa nas outras propostas. 

!tens 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 29 e 33 (média dos valores orçados): 

foram considerados todos os orçamentos para definição da média. 

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

dos 8 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa 

na outra proposta. 

Item 30 (média dos 12 menores orçamentos): foi considerada a 
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média dos 12 menores orçamentos, visto  

significative  na outra proposta.  

'  
Fees  

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

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

wvvw.feas.curitiba.pr.gov.br  

que observou-se uma diferença muito 

Item 32 (media dos 9 menores orçamentos): foi considerada a média 

dos 9 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa 

na outra proposta. 

Desta forma salientamos que as escolhas tomad4S para o 

estabelecimento dos preços presentes neste processo licitatório têm, errsuma,  as 

seguintes justificativas: fuga de preços inexequíveis ou exacerbados 

(constantemente presentes nos orçamentos) que geram, respectivamente, o 

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

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

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

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

Ainda reiteramos que os pregos praticados no presente processo 

estão de acordo com os praticados no mercado e que as decisõe'S visam 

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

desnecesséria majoração dos preços e que o principio da economicidade seja 

respeitado. 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras  Fees  

Abaixo orçamentos balizadores: 
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro anderley, 161 
30  andar 

Capão Ra o — Curitiba/PR  
EP  81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas. ritiba.pr,gov.br  

Anexo 3 

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

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

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

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

completo e CPF), na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.81 139/0001- 

83 e a empresa com sede na , 

CNPJ  neste ato representada por )  

CPF , tendo em vista as condições estabelecidas o edital de 

pregão eletrônico n° .../2022, cujo objeto é "Registro de pregos ara futuro 

fornecimento de material de consumo médico hospitalar", e  re  olveram e 

acordaram firmar a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas a condições 

estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n°' 18.666/93 e 

Decreto Municipal n° 290/2016, referente aos itens abaixo discrimina os e seus 

respectivos preços unitários: 

!tens com 1° menor prego. 

• 

Item: 
Marca: 
Valor unitário: R$ 
Quantidade: 
Valor total : R$ 

rados, são 

no Diário 

rn como as 

'o n° 

Inão obriga 

ifica para a 

igualdade 

Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto regi 

válidos por 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta  at  

Oficial do Município de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assi 

penalidades se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônil  

Conforme Decreto n° 290/2016  art.  15, a existência de preços registrado 

a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação espe 

aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado e 

de condições. 
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Feas 

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

Capsào Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www feas.curitiba.pr.goy.br  

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

aprovada, será assinada pelas partes: 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Diretora Adm. Financeira — Feas 
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Feas 

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

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

www.feas.curitiba.pr.gov.br  

Anexo 4 

Minuta de cadastro reserva 

Pregão Eletrônico n° 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de material de consumo 

médico hospitalar". 

Interessado: Feas. 

Empresa:  

Em consonância com o  art.  9° do Decreto Municipal n° 290/2016, a empresa referida 
• 

em epígrafe concorda em registrar para cadastro de reserva, os itens abaixo, 

cotados no referido Pregão Eletrônico com o mesmo valor da empresa considerada 

vencedora. 

Itens do cadastro de reserva: 

Item n° xx: (código e descrição). 

Marca: 

Valor unitário: R$ 

Fica declarado que a licitante com preço constante no cadastro de reserva será 

convocada quando houver a necessidade de contratação de rerranescente, • 

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

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

da publicação original. 

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

encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° e Anexos, 

instrumentos aos quais a empresa se encontra vinculada. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Local e data.  

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente, 

apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos. 
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Assessoria Jurídica 
Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161 30  andar 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41)  3316-5954  

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Funonsio Estratal 
de Atmn9go 11Sadda  

P.A. n° 273/2022 

Interessada: Fundação Estatal de Atenção à Saúde - FEAS. 

Assunto: Registro de Pregos para futuro fornecimento de material de consumo médico 
hospitalar, para suprir as necessidades das unidades geridas pela Fundação 
Estatal de Atenção à Saúde. 

Parecer AJUR n.° 489/2022 

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 

material de consumo médico hospitalar, itens essenciais para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Consta ao feito: 
- declaração de disponibilidade financeira  (fl.  01); 

- declaração do autorizador de despesas  (fl.  02); 

- justificativa para aquisição  (fl.  03); 

- termo de referência e descritivo (fls. 04/18); 

- referencial de preços (fls. 19/22); 
- justificativa da escolha de pregos  (fl.  23); 

- cotações (fls. 24/131 v.); 

- CNPJs (fls. 132/227); 

- designação de pregoeiro publicado em DOM  (fl.  228); 

- aprovação de minuta pela autoridade solicitante  (fl.  229); 

- minuta do edital e seus anexos (fls. 230/268 v.). 

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

R$633.882,23 (seiscentos e trinta e três mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos). 

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, h essencialidade, bem como às especificidades do item(s) que 

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

ainda, restrição ao caráter competitivo do certame. 

Da mesma forma, a analise 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 adimplennento. De toda sorte, tal 

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

subscrita pelo Assessor Financeiro da FEAS. 

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

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

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

vertente. 

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

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

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

de bens para contratações futuras". 

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

utilizado nas seguintes hipóteses:  

Art.  35  0 Sistema de Registro de Pregos poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

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

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

In casu, pretende-se o fornecimento de material de consumo médico 

hospitalar, que demanda a necessidade de frequentes contratações, não sendo possível a priori 

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

através de Registro de Pregos. 

Também é valido salientar que a existência de registro de preços não obriga a 

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

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

Municipal 290/2016. 
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Assessoria Jurídica 
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De acordo com o item 1.1. do Edital consta o critério de julgamento de menor 

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

contratações públicas, ampliando a margem de participação de licitantes. 

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

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

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

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

conforme legislação vigente, os itens deste certame são para participação exclusiva de ME/EPP. 

Ademais, os itens de código 211258 (BR0442641) e 551 (BR0437867) que terão cota reservada para 

ME/EPP. Não obstante, 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 e interessadas em participar do pregão em todas as suas exigências e ofertar os itens 

conjuntamente, optou-se por ampliar a possibilidade de participação nos itens a seguir ao mercado em 

geral, visando o interesse público, a vantajosidade, a eficiência e a economicidade do processo, bem 

como o não prejuízo ao processo de compra como um todo: BR0455853 (212147); BR0386131 (220152); 

BR0465027 (213279), BR0442457 (220902); BR0281615 (212735); BR0439115 (216738); BR0428628 

(212891); BR0347394 (212609); BR0269945 (51793); BR 0282044 (216514); BR0272777 (216515) e sem 

BR (213357). 

Some-se ainda a aprovação da minuta em sua versão final, pela autoridade 

promotora do certame, na forma exigida pelo artigo 50 § 10 do Decreto Municipal 610/2019.1  

III -  Considerações  Finals  

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

certame em condições de ser prosseguido. 

Ressalto também, por medida de prudência e cautela, que a Diretoria 

Administrativa e Geral sempre avalie e reavalie, se for o caso, a necessidade e legitimidade da despesa 

solicitada no presente feito. 

Publique-se na forma da lei, respeitando-se o prazo entre a publicação da 

convocação e a data de apresentação das propostas e lances, cf. inc. Ill do  art.  17 do  Dec.  Municipal n2  

1.235/03. 

o parecer. S.M.J. 

Curitiba, 13 de outubro de 2022. 

PEDRO HENRIQ IGINO BORGES 

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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R.  Cap.  Argemiro Monteiro Vanderley, 161 
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Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.pr.gov.br  

Processo Administrativo n° 273/2022 — Feas 

I — Ciente do Parecer Jurídico n° 489/2022 — Ajur/Feas. 

II — Possui condições de prosseguimento o presente processo; 

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

Embasamento do Pregão Eletrônico. 

Curitiba, 21 de outubro de 2022. 

ti 

Sezifredo Paulo Alves z  

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°: 273/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 172/2022. 
Pregão com itens de ampla concorrência; itens exclusivos para ME/EPP; itens com 
cota reservada para ME/EPP. 

Objeto:  Registro de preços para futuro fornecimento de material de consumo 
médico hospitalar 
Valor total estimado do pregão: R$ 633.882,23. 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 26/10/2022 As 08:00 h até 
o dia 10/11/2022 As 08:40 h. 
Inicio da sessão pública de disputa: 10/11/2022 — a partir das 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. 

0 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.prgov.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. 

Curitiba, 24 de outubro de 2022. 

j ILA10 67/6tia.  P-4‘  
Juliano  Eugenio da Silva 

Pregoeiro 
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CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO 00 2022 

N° 203 - ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

PROPONENTE PROJETO MODALIDADE VALOR 

COOPERATIVA DE 

TRABALHO DOS 

PROFISSIONAIS DE ARTE E 

CULTURA DO PARANÁ 

MONSTRO MODALIDADE I R$ 25.000,00 

LUI MARTINS DOS REIS 

10707691931 
DOMUS  LARVAE  MODALIDADE I R$ 24.950,75 

JAIR MARIO GABARDO 

JUNIOR  

FORMAÇÃO DES-

CONTINUADA N°041: 

ESPETÁCULO MODELO 

MODALIDADE II R$ 30.000,00  

BONISCH PRODUÇÕES 

CULTURAIS EIRELI 
ENRAIZERAS MODALIDADE  III  R$ 40.000,00 

Fundação Cultural de Curitiba, 26 de outubro de 2022. 

Ana Cristina de Castro : Presidente da Fundação Cultural de Curitiba 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Ratificação de lnexigibilidade de Licitação em favor de Luciana Augusta 

Monteiro Produções Artísticas ME. 

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

8.666/93, ratifico a Inexigibilidade de Licitação em favor de LUCIANA AUGUSTA MONTEIRO PRODUÇÕES MUSICAIS ME 

para realização do  Show  Alma Lirica com Mônica Salmaso, dia 27 de outubro de 2022, no Canal da Música, como parte da 

programação de "Comemoração aos 50 anos do Teatro do Paiol". 

N° DO PROCESSO: 01-196808/2022 

VALOR: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

Fundação Cultural de Curitiba, 26 de outubro de 2022, 

Ana Cristina de Castro : Presidente da Fundação Cultural de Curitiba 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

Pagina 48 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

A Fundação Estatal De Atenção A Saúde torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes caracteristicas: 

Pregão Eletrônico n°: 172/2022. Objeto: Registro de pregos para futuro 

fornecimento de material de consumo medico hospitalar. 

Processo Administrativo n°: 273/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 172/2022. 
Pregão com itens de ampla concorrência; itens exclusivos para ME/EPP; itens com cota reservada para ME/EPP. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar 

Valor total estimado do pregão: R$ 633.882,23. 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 26/10/2022 As 08:00 h até o dia 10/11/2022 As 08:40 h. 

Inicio da sessão pública de disputa: 10/11/2022 — a partir das 08:40 h. 
As propostas e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a data e horários determinados acima. 0 portal em 

que ocorrera 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 A Saúde, 24 de outubro 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 

capacho sintético 1,30x0,90m antiderrapante 

Processo Administrativo n°: 267/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 175/2022. 

Pregão Exclusivo ME/EPP 
Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de capacho sintético 1,30x0,90m antiderrapante.  

Valor total estimado do pregão: R$ 12.249,50 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 26/10/2022 As 08:00 h até o dia 10/11/2022 As 08:39 h. 

Abertura da sessão pública: 10/11/2022 As 08:40 h. 

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

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

Processo Administrativo n° 273/2022. 

Pregão Eletrônico n° 172/2022. 

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

Eletrônico, cujo Edital assim se resume. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de material de consumo 

médico hospitalar". 

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

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

prazos: 

Inicio do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia 26 de outubro de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:40 h do dia 10 de novembro de 2022 

Inicio da sessão pública de disputa 08:40 h do dia 10 de novembro de 2022 

Informação: considerando a legislação vigente os itens desse certame serão destinados 
participação exclusiva de ME/EPP. Ademais, os itens de código 211258 (BR0442641) e 551 
(BR0437867) que terão cota reservada para ME/EPP. Não obstante, 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 e 
interessadas em participar do pregão em todas as suas exigências e ofertar os itens 
conjuntamente, optou-se por ampliar a possibilidade de participação nos itens a seguir ao 
mercado em geral, visando o interesse público, a vantajosidade, a eficiência e a 
economicidade do processo, bem como o não prejuízo ao processo de compra como um 
todo: BR0455853 (212147); BR0386131 (220152); BR0465027 (213279); BR0442457 
(220902); BR0281615 (212735); BR0439115 (216738); BR0428628 (212891); BR0347394 
(212609); BR0269945 (51793); BR0282044 (216514); BR0272777 (216515); e Sem BR 
(213357). 

Curitiba, 24 de outubro de 2022.  

Juliano  Eugenio da Silva 

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 (www.compras.gov.br). A licitação 

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

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

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

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

Feas e Processo Administrativo n.° 273/2022 — Feas, bem como as cláuSUlas abaixo 

descritas. 

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

633.882,23. 

1.3. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por 

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

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

Curitiba, para atender as metas definidas. 

2 — Indicagão Do Pregoeiro E Da Equipe De Apoio 

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

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

Pregoeiro:  

Juliano  Eugenio da Silva. 

Equipe de Apoio 

Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior; 

Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro. 

Podaria n.° 

2.2. Na ausência do Pregoeiro responsável, o presente Pregão  set-6 

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

condições previstas neste edital. 

2.3.1. Havendo necessidade de análise técnica para aferir relação de 

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

promotor ficará responsável por essa avaliação. 

3— Objeto da licitação 

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

fornecimento de material de consumo médico hospitalar", 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 — Justificativa das escolhas dos pregos e orçamentos 

balizadores 

Anexo 3— Minuta da ata de registro de pregos. 

Anexo 4— Minuta de cadastro reserva 

4— Das impugnações, esclarecimentos e comunicados 

4.1. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos 

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

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

deste termo; 

4.1.2. 

  

no seguinte endereço eletrônico: 

julianoesilva@feaes.curitiba.prgov.br  

4.1.4. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizada no portal 

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

empresas interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos emitidos pelo 

Pregoeiro no portal de compras governamentais. 

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

dia útil. 

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

17 horas do dia 08/11/2022, dois dias úteis antes da data fixada para a realização da 

sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

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

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

número do certame, a denominação social da empresa, número do CNF'J, telefone, 

endereço eletrônico para contato, devendo ser: 

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

deste termo; 

4.3.2. no seguinte endereço eletrônico: 

julianoesilva@feaes.curitiba.prgov.br  

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

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

governamentais. 

4.5. Comunicados — Qualquer comunicado emitido pelo Pregoeiro  sera  

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

disponibilizado no  "chat"  deste pregão eletrônico. 
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4.6. As solicitações feitas fora dos meios e prazos aqui estipulados não 

serão conhecidas. 

4.7. E de responsabilidade única e exclusiva das empresas interessadas 

acompanharem os boletins de esclarecimentos e os comunicados emitidos. Não 

serão aceitas reclamações baseadas no desconhecimento do teor desses 

documentos. 

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

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

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

Eletrônico 

5— Condições De Participação 

5.1. A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na 

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

técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos recursos. 

5.2. Somente poderão participar da presente Licitação aqueles que: 

5.2.1. Satisfaçam integralmente as condições deste Edital; 

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

de atuação principal estejam incorporados ao objeto do presente Pregão Eletrônico 

e que execute atividade pertinente e compatível com este objeto. 

5.2.3. Considerando a legislação vigente os itens desse certame serão 

destinados à participação exclusiva de ME/EPP. Ademais, os itens de código 

211258 (BR0442641) e 551 (BR0437867) que terão cota reservada para ME/EPP 1. 

Não obstante, 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, 

1 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota 
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 
colocado da cota principal. 
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sediadas local ou regionalmente, capazes e interessadas em participar l  do pregão 

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

a possibilidade de participação nos itens a seguir ao mercado em geral, visando o 

interesse público, a vantajosidade, a eficiência e a economicidade do processo, bem 

como o não prejuízo ao processo de compra como um todo: BR0455853 (212147); 

BR0386131 (220152); BR0465027 (213279); BR0442457 (220902); E*0281615 

(212735); BR0439115 (216738); BR0428628 (212891); BR0347394, (212609); 

BR0269945 (51793); BR0282044 (216514); BR0272777 (216515); e Sem BR 

(213357). 

5.2.4. Estejam cadastradas no sistema compras governamenta 

5.3. Não poderão participar desta licitação: 

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

porte e microempreendedor individual integrantes de um mesmo grupo 

econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, socios ou re-

presentantes legais comuns, ou que se utilizem recursos materiais, tecno-

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

representando interesse econômico em comum; 

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

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

5.3.3. Empresas que tenham sido declaradas inidâneas por qJalquer es- 1110 

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

Município de Curitiba, enquanto durarem os efeitos da sanção; 1  

5.3.4. nenhum servidor, seu cônjuge, companheiro, parente  ern  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). 1  

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

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

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

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

declarações: 

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

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

estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 

5.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

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

prosseguimento no certame; 

5.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" 

apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

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

e seus anexos; 
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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 hb 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 ilartir de 14 

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

5.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente. 

5.6.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos  III  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, de124 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 Un ficado de 
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Fornecedores — SICAF e perante o Sistema Integrado de Administração de Serviços 

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

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

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

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

6.4. Os interessados em participar desta licitação, preferencialmente, 

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

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

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

104/2019; 

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

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

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

ainda que por terceiros. 

6.6. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica 

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

realização das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica. 

6.7. 0 licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema 

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

da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

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

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

verdadeiras suas propostas e lances. 

6.9. E de exclusiva responsabilidade da empresa interessada a solicitação 

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

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

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

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

7— Apresentação Da Proposta De Pregos E Envio Dos Documentos 

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

concomitantemente com os documentos exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 

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

de envio dessa documentação. 

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

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

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

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

acesso aos dados constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno  Port:-  deverão 

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

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

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

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

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
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7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema; 

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

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

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

8— Do preenchimento da proposta 

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

8.1.1. Valor unitário do item; 

8.1.2. Marca; 

8.1.3. Fabricante; 

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

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

8.1,0. Neste campo descrição, as propostas não podem conter qualquer 
identificação do ‘liCitanie,  propOnenk -taicomo norri6;- CNRI,,:telefohe, e-
mail, SO6 penaie,deSdaiSifiCágão  

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. 
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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 

dias, a contar da data de sua apresentação. 

(sessenta) 

  

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabe!ecidos nas 

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

desclassificação. 

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

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

governamentais. 

8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletronico será 

considerado como evidência de que a proponente: 

8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do  Ed  tal, 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 iden1  ificação no 

sistema eletrônico terá sua proposta desclassificada pelo Pregoeiro e não poderá 

participar da fase de lances. 
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oze 

8.10. Consoante o Convênio ICMS n° 87/2002 —  CON  FAZ, quando se tra-

tar de operações realizadas com os fármacos e os medicamentos relacionados no 

Anexo Único desse convênio, as licitantes beneficiadas com a respectiva isenção fis-

cal devem apresentar as suas propostas e lances de preços com o valor liquido, ou 

seja, sem a carga tributária do ICMS. 

9— Abertura da sessão pública e classificação das propostas 

9.1. A abertura da presente licitação 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 o licitante. 

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

10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observíando o ho-

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

10.4. O 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. 

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 11, 

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,  ná  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. 

1 1  

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- 
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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-

pa de lance fechado atender As exigências de habilitação. 

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

do aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

citante. 

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

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

tantes para a recepção dos lances. 

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

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

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

ro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

conforme definido neste Edital e seus anexos. 

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

sua proposta. 

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

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

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

presarial. 0 sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
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pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 

para o fim de aplicar-se o disposto nos  arts.  44 e 45 da  LC  n° 123, de 2006. 

10.12.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas 

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

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

locada. 

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

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

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

dos após a comunicação automática para tanto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

que aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

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

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

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

10.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será  so  -teada pelo 

sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 
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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, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Editpl 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-6 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, 
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11.4.4. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusOs os tribu-

tos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as  den.  ais despe-

sas necessárias à execução do objeto; 

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

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

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

contados da data de abertura da licitação. 

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

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

como proceder ao julgamento da habilitação das empresas classificadas. 

12— Da aceitabilidade da proposta 

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

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

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

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

solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Feas.1 

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, q6e 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. 

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

tudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser arrida pelos 
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meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado 

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

cal a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias Citeis contados da solicitação. 

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

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

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

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

sagem no sistema. 

12.3.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de 

aceitabilidade: 

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

Anexo I. 

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

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

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

12.3.5. Se as amostras apresentadas pelo primeiro classificado não forem 

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

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

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

mo de Referência. 

12.3.6. Os exemplares colocados A disposição da Administração serão 

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

nica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

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

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

qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 
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12.3.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas 

as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem Cinul, os menu-

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

for o caso. 

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

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

classificação. 

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

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

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

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

classificação. 

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 cornplementar. Ora classificação  

roposta, a ser anexada no sistema: 

1. — Licengq..$001(40.4.0 empresa ljc.i.Onte  (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 mui? cipalizado. 

Nos locais onde não sejam mais emitidos esses documentos, as 

empresas deverão apresentar cópia autenticada do deferimento 

publicado em Diário Oficial. 

2. Certificado De Registro Do Produto No•Ministe" do 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 Ide isenção 

de registro ou notificação simplificada, conforme o caso. 

Pregão Eletrônico n° 172/2022 — Feas Página 20 de 78 



Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
wvvw,feas.curitiba.pr.gov.br  

2.1.1. 0 número de registro do produto deverá corresponder àquele 

concedido pelo Ministério da Saúde para o produto cotado. Não serão 

aceitos números de protocolos de registro; somente serão aceitos 

números de protocolos de revalidação de registro. 

Para os produtos isentos de Registro as proponentes deverão 

apresentar Certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério da 

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

for o caso, conforme Portaria Conjunta n.° 1/96 de 08/03/96. 

2.1.2. Para os produtos de Notificação Simplificada as proponentes 

deverão apresentar Certificado de Notificação Simplificada junto ao 

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

2.006. 

2.1.3. Para os produtos isentos de Registro as proponentes deverão 

apresentar Certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério da 

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

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

técnico responsável da Feas, os seguintes documentos: 

Autorização De Funcionamento da empresa licitante, 

concedida pelo Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua 

publicação no Diário Oficial da União. 

— Autorização De Funcionamento do  Fa  ticante-lionai  (dentro 

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

importador caso se trate de produto importado. 

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

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

13 — Julgamento Da Habilitação 

13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que 

forem classificadas. 
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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 A 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 Inidemeas e Suspensas — 

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

transparencia.gov.br/ceis);  

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

probidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho 

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

querido.php). 

13.2.3. Lista de Inidemeos e o Cadastro Integrado de Córidenações 

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,  or  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, A regularidade fiscal e trabalhista, A qualif Cação eco-

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

enviado junto A proposta eletrônica, como forma de anexo. 
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13/. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações cons-

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

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

mentação atualizada. 

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

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

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar as certidões válidas. 

13.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

13.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimen-

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

do houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

13.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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: 
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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 — 11/El: Certifi-

cado da Condição de Microempreendedor Individual - CCME1, cuja aceitação ficará 

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

13.143. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de res-

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

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

de documento comprobat6rio de seus administradores; 

13.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,  onde ope-

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

te sucursal, filial ou agência; 

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

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

da indicação dos seus administradores; 

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

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

mercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectivá 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 fupcionamen-

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

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

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

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

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

Serviço (FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 

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

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

aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 10  de maio de 1943; 

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

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

13.15.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

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

forma da lei; 

13.15.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa 

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

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

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

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

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

13.16. Qualificação Econômico-Financeira. 

13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 
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13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exerci-

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

E ENCERRAMENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou bartório de 

Títulos e Documentos e para sociedade anônima: publicado na imprensapficial, que 

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

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

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

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

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

13.16. 2.1. A boa situação  set-6 avaliada pelos  indices  conforme  art.  9°, do 

Decreto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1 

Sc > ou = 1 

1 - iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 

2- iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE+ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

3- SOLVÊNCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL  

SG=  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

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

mas Técnicas Contábeis e a Lei Federal n° 8.666/1993. 
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13.16. 2.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 

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

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

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

3°). 

113.17. Qualificação técnica (deverá se anexada no ato do ,envio d  

proposta eletrônica). 

Comprovação de aptidão através de no  minim°  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 

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-

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

croempresas ou empresas de pequeno porte. 

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

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

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

presa será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 
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vencedor, comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado porl  igual perí- 

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

apresentação de justificativa. 

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

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

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

dem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra mic oempresa, 
1, 

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

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

13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, 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 te)‹to o prazo 

de validade deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses a 410 

contar da data de sua emissão. 

13.24. Os documentos aqui solicitados poderão ser aprese 

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

 

tados em 

  

   

   

13.25 0 licitante não cadastrado no SICAF ou e-comp  as deverá 

apresentar toda a documentação de habilitação prevista neste Edital. 

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

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

atualizadas dos documentos no SICAF.  
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13.27. A Feas fará a análise da documentação para classificação da pro-

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

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

classificada e/ou inabilitada. 

13.28. A data para a divulgação do resultado  set-6 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. 

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 úteis, ou seja, das 08:00 

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

14.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no portal de compras 

governamentais. 

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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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 à defesa dos seus interesses. 

14.5. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante 

importará na decadência do direito de recurso. 

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

terá poderá: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem 

motivação ou fora do prazo estabelecido; 

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

14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade 

julgadora, que decidirá. 

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

insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o 

processo licitatório para determinar a contratação. 

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

vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homOlogação. 

15— Da Adjudicação, Da Homologação E Da Convocação 

15.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado 

vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela 
I autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
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15.2. Havendo manifestação da intenção de recorrer, conforme 

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

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

certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

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

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

16— Da Ata De Registro De Pregos 

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

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

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

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

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

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

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

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo 

de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 

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

proposta apresentada pela adjudicatária. 

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

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

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

e desde que devidamente aceita pela Feas. 

16.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

290/2016. 

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

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

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

reserva ou as remanescentes poderão ser chamadas, obedecendo à 1  ordem de 

classificação, para assina-la. 

16.9. Quando houver a necessidade de contratação dos fornecedores que 

compõem o cadastro de reserva ou remanescentes, serão realizados os 

procedimentos para a habilitação, sendo condição para a con'.ratação o 

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

16.10. A existência de preços registrados não obriga a Adm nistração a 

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

especifica para aquisição pretendida. 

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

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

preços registrados, se porventura constatar que os pregos registrados estão 

incompatíveis com os preços de mercado. 

16.12. 0 prazo de validade da Ata de Registro de Preços  sera  12 meses. 
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16.13. Serão publicados no Diário Oficial do Município, trimestralmente, 

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

este Pregão Eletrônico. 

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

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

17— Do cadastro de reserva de fornecedores 

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

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

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

dar o aceite para participar do cadastro de reserva. 

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

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

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

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

da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva, mediante 

publicação de relatório 

17.4. Esta ordem de classificação das licitantes registradas deverá ser 

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

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

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

290/2016. 

18— Da Ordem De Compra 

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

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

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

recebimento da Ordem de Compra. 

18.3. A empresa vencedora deverá observar quando do recebimento da 

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

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

possíveis erros. 

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

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

unidades abaixo dispostas: 

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

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

2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizaCCo na Rua 

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

3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara — UPA Tatuquara: 

localizada na Rua Jornalista  Emilio Zola'  Florenzano n.° 835, 

Tatuquara, Curitiba,  Parana;  

4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha — UPA Fazendinha: 

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

Paraná; 

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

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

Curitiba - PR 

6. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão - UPA Boqueirão: 

localizado na Rua Professora Maria de Assumpção, 2590 - 

Boqueirão, Curitiba - PR 

7. Almoxarifado Feas: localizado na Rua Cyro Correia Pereira, 667 / 

CIC (Condomínio Empresarial Valentini — Barracão 07A); , 
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18.5. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas 

na Ordem de Compra, no horário das 08 h As 11h3Omin e das 13 h As 16h30m1n de 

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

taxas ou outros presentes As Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-6 em 

mora no dia seguinte ao vencimento deste prazo. 

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

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

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

5942/3316-5905. 

19— Das obrigações 

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

partes assumem obrigações reciprocas. 

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

Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 

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

as condições impostas na licitação são de responsabilidade da Contratada. 

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

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

penalização. 

19.5. Ficam designados como Gestor e Suplente da contratação 

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

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

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

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

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

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

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

20.2. A empresa deverá apresentar notas fiscais de acordo  con',  o contido 

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

respondentes. 

  

21 — Das Penalidades 

 

  

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

qualquer motivo e/ou recusar os serviços dentro do prazo de validade t a proposta 

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

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

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

facultada defesa prévia ao interessado: 

21.1.1. Advertência. 

21.1.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre  lo  valor da 
ordem de compra relativa ao item em atraso, limitado até o prazo máximo de 10 

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

ou o contrato ser rescindido, a critério da Administração. 

21.1.3. Multa punitiva de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item 
registrado, no caso de transcorrer o prazo previsto do item 21.1.2. e persistir o 

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

descontinuidade na entrega possa acarretar danos e prejuízos aos setores 

assistenciais das unidades administradas pela Feas, a multa punitiva Poderá ser 

fixada em até 15% (quinze por cento), conforme relatório de impacto. 

21.1.4. As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 
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21.1.5. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo pra-

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

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

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

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

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

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

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

tantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior, de 

acordo com a Lei Federal n° 8666/93. 

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

observado o procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

21.3. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente 

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

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

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

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

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

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

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

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

a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer. 

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

outras. 

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

Administração recorrerá As garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos 

prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança 

judicial ou extrajudicial de perdas e danos. 
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21.7. Ficam as participantes cientes de que, na hipótese de constatação 

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

Licitações, o caso será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das medidas 

Administrativas a serem aplicadas contra quem der causa ao crime. 

22— Disposições Gerais 

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

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

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

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

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

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

documentos nele referenciados, além da proposta apresentada pelé empresa 

vencedora. 

22.3. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de 

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

licitantes remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os objetos licitados, 

desde que o preço registrado encontre-se dentro dos praticados no mercado. 

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

disposto na Lei 8666/93. 

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

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

da álea extraordinária. Será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: 

22.5.1. Planilha de composição de custos do item, utilizada naIllaboração 

da proposta inicial do Pregão eletrônico; 
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22.5.2. Planilha de composição de custos do item utilizada na elaboração 

da proposta para reequilibrio do item; 

22.5.3. Todos os documentos que comprovem os fatos alegados na 

composição de custos, seja os utilizados no momento da elaboração da proposta 

inicial do pregão, quanto os que embasarão o pedido de reequilfbrio  (ex.:  notas 

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

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

sumariamente negado por falta de instrumentalização processual. 

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

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

importará na aplicação dos dispositivos da Lei Federal n. '3  8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor). 

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

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

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

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

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

dos consumidores. 

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

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

regularização das pendências, serão de inteira responsabilidade da empresa 

contratada. 

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

atentar para o adequado preenchimento do Código GTIN, bem como dos campos 

dos Grupos 180 e K das Notas Fiscais Eletrônicas dos medicamentos adquiridos 

neste pregão. Quando da entrega dos bens adquiridos, o fornecedor deverá 

comprovar, mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos 

referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica —  NF-e, modelo 55. 
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22.10. Se durante a licitação ou a contratação a Feas entender pela 

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

os custos referentes ao procedimento serão de responsabilidade da 

licitante/Contratada. 

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

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

e concentração, devendo previamente obter a aprovação do setor respor4savel, sem 

custos adicionais para a Feas. 

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

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

22.13. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito As obrigações fiscais, trabalhistas, 

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

objeto deste Pregão. 

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

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

civilmente pelos danos e prejuízos causados A entidade licitante, deriva *:ss da não 

conclusão do processo licitatório, bem como do objeto pretendido. 

22.15. As licitantes e a Contratada devem observar e fazer observar o 

mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 

execução do objeto contratual. 

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

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

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

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

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

prepostos do 6rgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-

competitivos; 

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

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

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

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

provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 

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

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

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção. 

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

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

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

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

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

outras providências 

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

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

fato ou circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios 

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

22.18. Ao Pregoeiro e A Equipe de Apoio é facultado solicitar das 

proponentes esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos 
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apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 

22.19. Quando solicitado pelo Pregoeiro, os documentos poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticad ou copia 

simples. 

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

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

forma, que não no portal de compras governamentais, dentro do prazo es-:pulado. 

22.21. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as 

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

de oito dias Citeis para a apresentação de nova documentação ouH  de outras 

propostas escoimadas de suas causas. 

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

precisam de autenticação em cartório, o Pregoeiro ou a Equipe de Apoi0 conferirá a 

autenticidade via  Internet.  

22.23. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

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

como dos lances ofertados, aos quais fica irrestritamente vinculada. 

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

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

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

quaisquer das fases da licitação ou da execução do contrato. 

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

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

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

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

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

nenhuma hipótese, garantia de faturamento. 

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

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

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

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

compras governamentais em caso de contradição documental. 

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

contato com o Sr.  Juliano  Eugenio da Silva, julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br, 

através de pedido de esclarecimento. 

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

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

ser omitidos na apresentação da proposta pelo licitante. 

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

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Documento assinado digitalmente 

IbrO JULIANO EUGENIO DA SILVA 
Data:24/10/202212:17:57-0300 
Verifique em tittps://verificadoritibr 

Curitiba, 24 de outubro de 2022.  

Juliano  Eugenio da Silva 

Pregoeiro 
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Anexo 1 

Termo De Referência 

1. Objeto: 

Registro de preços para futuro fornecimento de material médico hospitalar. 

2. Justificativa: 

Os materiais de consumo médicos hospitalares listados no termo de referência 

deste processo licitatório são essenciais para o uso da equipe multidisciplinar 

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

mento nas instituições sob a gestão da Fundação Estatal de Atenção A Saúde. 

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

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

por se tratar de itens de uso comum no mercado e que podem seH objetiva e 

concisamente definidos, estes itens são considerados bens comuns e, portan-

to, totalmente aplicáveis A modalidade pregão. Portanto, solicitamos para a 

aquisição destes insumos o Sistema de Registro de Preços pelo pe iodo de 12 

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

sua totalidade, porém conforme demanda periódica da Feas. Por fim, conside-

rando
, 

 a legislação vigente os itens desse certame serão destinados 1a participa-

cão exclusiva de ME/EPP. Ademais, os itens de código 211258 (BR0
i
442641) e 

551 (BR0437867) que terão cota reservada para ME/EPP. Não obstánte, consi-

derando o disposto no  Art.  13, I e II, do Decreto Municipal 962/20161; no senti-

do de que não há três empresas enquadradas como ME/EPP, sediadas local 

ou regionalmente, capazes e interessadas em participar do pregão em todas as 

suas exigências e ofertar os itens conjuntamente, optou-se por  amp  iar a possi-

bilidade de participação nos itens a seguir ao mercado em geral, visando o inte-

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

bem como o não prejuízo ao processo de compra como um todo: BR0455853 

(212147); BR0386131 (220152); BR0465027 (213279); BR0442457 (220902); 

BR0281615 (212735); BR0439115 (216738); BR0428628 (212891); 

BR0347394 (212609); 6R0269945 (51793); BR0282044 (216514); E3R0272777 

(216515); e Sem BR (213357). 
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3. Descritivo Técnico Dos Produtos; Quantidades; Valores Máximos 
Permitidos. 

Item 01: 53567 / BR0270585 / Dispositivo Urinário Externo - Médio N° 05: Ex-
clusivo ME/EPP.  

Masculino, confeccionado em látex, modelo condon, formato anatômico, tama-

nho médio (n° 05), com extremidade aberta para adaptar ao coletor de urina. A 
embalagem deverá conter as seguintes informações: identificação do produto, 
nome comercial, data de fabricação, n° do lote e n° do Registro no Ministério da 
Saúde. 

A cotação deverá ser em unidade. 

Quantidade: 2.500 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 1,5043 

Item 02: 55086 / BR0481426 / Dispositivo Urinário Externo - Grande N° 06:  Ex:  
clusivo ME/EPP.  

Masculino, confeccionado em látex, modelo condon, formato anatômico, tama-
nho grande (n° 06), com extremidade aberta para adaptar ao coletor de urina. A 
embalagem deverá conter as seguintes informações: identificação do produto, 
nome comercial, data de fabricação, n° do lote e n° do Registro no Ministério da 
Saúde. 

A cotação deverá ser em unidade. 

Quantidade: 2.500 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 1,5114 

Item 03: 532662 / BR0437164 / Dispositivo para Infusão 19G, descartével, com 
dispositivo de segurança Exclusivo ME/EPP. 

Dispositivo para infusão 19G, descartável, com dispositivo de segurança, utili-
zado em infusão de soluções endovenosa periférica e/ou coleta de sangue, co-
nhecido pela denominação de  scalp.  Constituído por: agulha com protetor e 
dispositivo de segurança, asas de empunhadura e fixação e tubo  extensor  do-
tado de conector e tampa. Deve ser totalmente livre de deformidades que pre-
judiquem seu uso. A agulha deve ter paredes finas confeccionadas em aço ino-
xidável, totalmente siliconizada com  silicone  cirúrgico, com bisel curto, biangu-
lado, trifacetado, com afiação precisa, que reduza o traumatismo dos tecidos. 0 

Pregão Eletrônico n° 172/2022 — Feas Página 45 de 78 



 

Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro VVanderley, 161 
30  andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

1 (41) 3316-5927 
www.feas.curitiba.pr.gov.br  

protetor da agulha deve ser transparente, rígido protegendo totalmente a agu-
lha. As asas de empunhadura devem ser em formatos de borboleta com perfil 
inferior plano, flexível, facilitando a pega durante a punção e a estabilização do 
dispositivo durante o tempo de permanência. A cor da asa deverá seguir a pa-
dronização que facilite a identificação do calibre. Deve haver perfeita fixação 
entre o tubo e a agulha. Tubo  extensor  em  silicone  ou vinilico, flexivel, atóxico, 
apirogênico, transparente, livre de dobras, medindo 28cm (variaçãO permitida: 
± 3cm), com conector e tampa. Deverá ter em sua extremidade  distal  um co-
nector capaz de encaixar-se com perfeição à seringa e/ou equipos e dispor de 
tampa tipo rosca. Produto de uso único, esterilizado, descartável, embalado in-
dividualmente, pronto para uso, isento de partículas contaminadas e ausência 
de vazamentos nas condições criticas de uso ou de ensaio simuladc. Na emba-
lagem individual conter os dados: nome comercial, empresa fabricante, identifi-
cação do produto e calibre, data de fabricação e validade, método de esteriliza-
ção, lote e n° do registro no Ministério da Saúde. A esterilização deverá ser 
pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem do 
produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização 
adotado. Na embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações 
da embalagem individual: Nome comercial, empresa fabricante, identificação 
do produto e calibre, data de fabricação e validade, n.° do lote e n.°,do registro 
no Ministério da Saúde, que corresponda ao n.° do lote das embalagens indivi-
duais. 

Quantidade: 5000 unidades 
I 

Valor máximo permitido: R$ 0,4158 

Item 04: 51278 / BR0437166 / Dispositivo para Infusão 21G, descartável, com 
dispositivo de segurança Exclusivo ME/EPP.  

Dispositivo para infusão 21G, descartável, com dispositivo de segurança, utili-
zado em infusão de soluções endovenosa periférica e/ou coleta de sangue, co-
nhecido pela denominação de  scalp.  Constituído por: agulha com protetor, asas 
de empunhadura e fixação e tubo  extensor  dotado de conector e tampa. Deve 
ser totalmente livre de deformidades que prejudiquem seu uso. A agulha deve 
ter paredes finas confeccionadas em aço inoxidável, totalmente siliConada com  
silicone  cirúrgico, com bisel curto, biangulado, trifacetado, com afiação precisa, 
que reduza o traumatismo dos tecidos. 0 protetor da agulha deve 4r transpa- 
rente, rígido protegendo totalmente a agulha. As asas de empunhadura devem 

, 
ser em formatos de borboleta com perfil inferior plano, flexível, Facilitando a 
pega durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de per- 
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manência. A cor da asa deverá ser da mesma cor do canhão a fim de facilitar a 
identificação do calibre, permitindo perfeita fixação entre o tubo e a agulha. 
Tubo  extensor  vinflico com conector e tampa. 0 tubo  extensor  deve ser confec-
cionado em  PVC,  flexível, atóxico, apirogênico, transparente, livre de dobras 
medindo 28 cm (variação permitida: ± 3 cm). Deverá ter em sua extremidade  
distal  um conector, com identificação do calibre através de cor em obediência 

ao código de cores, capaz de encaixar-se com perfeição à seringa e/ou equi - 
pos e dispor de tampa tipo rosca. Produto de uso único, esterilizado, descartá-
vel, embalado individualmente, pronto para uso, isento de partículas contami-
nadas e ausência de vazamentos nas condições criticas de uso ou de ensaio 
simulado. Na embalagem individual conter os dados: nome, calibre, validade, 
data de fabricação, método de esterilização e data de validade, n° do registro 

no Ministério da Saúde, lote. A esterilização deverá ser pelo método de óxido 
de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as 

normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. 

Quantidade: 25.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 0,3447 

Item 05: 51277 / BR0437167 / Dispositivo para Infusão 23G, descartável, com 

dispositivo de segurança Exclusivo ME/EPP.  

Dispositivo para infusão 23G, descartável, com dispositivo de segurança, utili-
zado em infusão de soluções endovenosa periférica e/ou coleta de sangue, co-

nhecido pela denominação de  scalp.  Constituído por: agulha com protetor, asas 

de empunhadura e fixação e tubo  extensor  dotado de conector e tampa. Deve 

ser totalmente livre de deformidades que prejudiquem seu uso. A agulha deve 
ter paredes finas confeccionadas em aço inoxidável, totalmente siliconadas 

com  silicone  cirúrgico, com bisel curto, biangulado, trifacetado, com afiação 
precisa que reduza o traumatismo dos tecidos. 0 protetor da agulha deve ser 

transparente, rígido protegendo totalmente a agulha. As asas de empunhadura 
devem ser em formatos de borboleta com perfil inferior plano, flexível, facilitan-
do a pega durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo 
de permanência. A cor da asa deverá ser da mesma cor do canhão a fim de fa-
cilitar a identificação do calibre, permitindo perfeita fixação entre o tubo e a 
agulha. Tubo  extensor  vinflico com conector e tampa. 0 tubo  extensor  deve ser 
confeccionado em  PVC,  flexível, atóxico, apirogênico, transparente, livre de do-
bras, medindo 28cm (variação permitida: ± 3cm). Deverá ter em sua extremida-
de  distal  um conector, com identificação do calibre através de cor em obediên-
cia ao código de cores, capaz de encaixar-se com perfeição à seringa e/ou 
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equipos e dispor de tampa tipo rosca. Produto de uso único, ester4Zado, des-
cartável, embalado individualmente, pronto para uso, isento de  part  culas con- 
taminadas e ausência de vazamentos nas condições criticas de  us  
saio simulado. Na embalagem individual conter os dados: nome, calt 
de, data de fabricação, método de esterilização e data de validade, 
tro no Ministério da Saúde, lote. A esterilização deverá ser pelo mé 
do de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem do produto de 
as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. 

Quantidade: 25.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 0,3659 

' ou de  en- 
re,  valida- 
° do regis- 
do de óxi- 
erá seguir 

Item 06: 212147 / BR0455853 / Dispositivo tipo Luer  Lock  Valvula 
Fechado Ampla concorrência.  

Dispositivo tipo luer  lock,  sistema fechado. Dispositivo em material 
sistente com corpo transparente. 

Apresentação: embalagem deverá ser individual, estéril, permitind 
com técnica asséptica, sem uso de instrumental. Deve conter os s 
dos: marca comercial, lote, data de fabricação, validade da esterili 
do registro do produto no Ministério da Saúde. 

Quantidade: 9.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 5,9703 

410 
o, Sistema 

plástico  re- 

a abertura 
guintes da-
ação e n.° 

 

  

Item 07: 168372 / BR0464739 / Dreno de Sucção Continua para renagem a fp 
Vácuo, Agulha 4,8mm (14FR) Exclusivo ME/EPP.  

Dreno de sucção para drenagem de secreções em  PVC  atóxico, e 
perfurado (com perfurações intercaladas), escalonado, com introd 
inoxidável. Apresentação: unidade. Deverá vir embalado individua 
identificação, do produto e do fabricante conforme legislação vigent 

Quantidade: 100 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 27,4180 

téril, multi- 
tor  em aço 
mente com 

Item 08: 168368 / BR0464740 / Dreno de Sucção Continua para 
Vácuo, Agulha 6,4mm (18FR) Exclusivo ME/EPP, 

Dreno de sucção para drenagem de secreções em  PVC  atóxico, 
perfurado (com perfurações intercaladas), escalonado, com introd 
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inoxidável. Apresentação: unidade. Deverá vir embalado individualmente com 
identificação, do produto e do fabricante conforme legislação vigente. 

Quantidade: 100 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 27,0167 

Item 09: 211258 / BR0442641 / Equipo Macrogotas Estéril com Respiro e com 
Injetor Cota ampla concorrência (75%).  

Equipo Macrogotas Estéril com Respiro e com Injetor, estéril, utilizado para in-
fusão de soluções parenterais, composto de: 

a) Ponta perfurante com no mínimo 2,8 cm, podendo variar 1cm para mais ou 
para menos, com protetor adaptado para manter a esterilidade da ponta perfu-
rante e do interior do equipo; 

b) Câmara transparente e flexível, em material at6xico, com gotejamento cor-
respondente a 20 macrogotas/m1; contendo filtro de fluidos com 15  microns;  

c) Filtro de ar de 0,22  microns  assegurando que todo ar admitido no frasco pas-
se através do mesmo e que o fluxo do liquido não seja significantemente redu-
zido; 

d) Tubo em  PVC  transparente, flexível com, no  minim,  150cm de comprimen-
to, isento de látex, que possua apoio e proteção aos dedos do operador, com 
membrana auto cicatrizante para administração de medicamentos/soluções; 

e) Conector: componente com configuração cônica tipo macho, conforme 
ABNT NBR  ISO  594-1 e  ISO  594-2, apresentando-se no modelo Luer  Lock.  0 
conector deverá apresentar-se adaptado a um protetor externo para manter a 
esterilidade do conector Luer macho e do interior do equipo; 

f) Pinça rolete, contendo roldana, estando em perfeitas condições para perfeito 
controle do gotejamento; 

g) A embalagem deverá ser individual, estéril, permitindo abertura com técnica 
asséptica, sem uso de instrumental. Devem conter os seguintes dados: marca 
comercial, lote, data de fabricação, validade da esterilização e n° do registro do 
produto no Ministério da Saúde. Os equipos deverão estar de acordo com a 
ABNT NBR  ISO  8536-4 e RDC 004/2011 ANVISA. 

Quantidade: 90.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 1,4503 

Item 10: 211258 / BR0442641 / Equipo Macrogotas Estéril com Respiro e com 
Injetor Cota reservada ME/EPP (25%).  
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Equipo Macrogotas Estéril com Respiro e com Injetor, estéril, utilizado para in-
fusão de soluções parenterais, composto de: 

a) Ponta perfurante com no mínimo 2,8 cm, podendo variar 1cm para mais ou 
para menos, com protetor adaptado para manter a esterilidade da ponta perfu - 
rante e do interior do equipo; 

b) Camara  transparente e flexível, em material atóxico, com gotejamento cor-
respondente a 20 macrogotas/ml; contendo filtro de fluidos com 15  microns;  

C) Filtro de ar de 0,22  microns  assegurando que todo ar admitido no frasco pas-
se através do mesmo e que o fluxo do liquido não seja significanternente redu-
zido; 

d) Tubo em  PVC  transparente, flexível com, no  minim,  150cm de comprimen-
to, isento de  latex,  que possua apoio e proteção aos dedos do operador, com 
membrana auto cicatrizante para administração de medicamentos/soluções; 

e) Conector: componente com configuração cônica tipo macho, conforme 
ABNT NBR  ISO  594-1 e  ISO  594-2, apresentando-se no modelo Luer  Lock.  0 
conector deverá apresentar-se adaptado a um protetor externo para manter a 
esterilidade do conector Luer macho e do interior do equipo; 

f) Pinga rolete, contendo roldana, estando em perfeitas condições para perfeito 
controle do gotejamento; 

g) A embalagem deverá ser individual, estéril, permitindo abertura com técnica 
asséptica, sem uso de instrumental. Devem conter os seguintes dados: marca 
comercial, lote, data de fabricação, validade da esterilização e n° do registro do 
produto no Ministério da Saúde. Os equipos deverão estar de acOrdo com a 
ABNT NBR  ISO  8536-4 e RDC 004/2011 ANVISA. 

Quantidade: 30.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 1,4503 

Item 11: 81694 / BR0428801 / Equipo Microgotas Estéril com Respiro e com In-
jetor Exclusivo MEJEPP.  

Equipo microgotas com respiro, filtro de partícula e injetor estéril utilizado para 
infusão de soluções parenterais, composto de: 1) ponta perfurante trifacetada 
com no mil-limo 2,8 cm, podendo variar em 1 cm para mais ou para menos, 
com protetor adaptado para manter a esterilidade da ponta perfurante e do inte-
rior do equipo; 2) câmara transparente e flexível, em material atóxico, com go-
tejamento correspondente a 60 microgotas/ml; contendo filtro de fluidos com 15  

microns;  3) filtro de ar de 5  microns  assegurando que todo o ar admitido no 
frasco passe através do mesmo e que o fluxo do liquido não seja ignificante- 
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mente reduzido. 4) tubo em  PVC  transparente, flexível com, no mínimo, 150 cm 
de comprimento, com injetor lateral que possua apoio e proteção aos dedos do 
operador, com membrana autocicatrizante para administração de medicamen-
tos/soluções; 5) conector componente com configuração cônica tipo macho, 

conforme ABNT NBR  ISO  594-1 e  ISO  594-2, apresentando-se no modelo Luer  

Lock.  O conector deverá apresentar-se adaptado a um protetor externo para 
manter a esterilidade do conector luer macho e do interior do equipo; 6) pinça 
rolete, contendo roldana, estando em perfeitas condições para controle do go-
tejamento. A embalagem deverá ser individual, estéril, permitindo a abertura 
com técnica asséptica, sem uso de instrumental. Devem conter os seguintes 
dados: marca comercial, lote, data de fabricação, validade da esterilização e n° 

do registro do produto no Ministério da Saúde. 

Quantidade: 1.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 1,5400 

Item 12: 220152 / BR0386131 / Equipo Para Alimentação  Enteral  Sem Bomba 

— PONTA CRUZ Ampla concorrência  

Equipo  enteral  com sistema fechado para gotejamento por gravidade para nu-

trição  enteral;  ponta em cruz adaptável aos frascos de nutrição  enteral  de siste-

ma fechado, contendo protetor; câmara de gotejamento flexível e transparente; 

tubo flexível em  PVC  na cor azul, roxo ou lilás, com no  alit-limo 1,20 m de com-

primento; regulador de fluxo (pina rolete) para controle manual de gotejamento 
com segurança; conector escalonado, contendo protetor. Embalagem individual 
em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, contendo os dados impressos 
de identificação, código, lote, data de fabricação e de validade e registro no 

MS. 

Quantidade: 2.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 5,9125 

Item 13: 212610 / BR0281525 / Exercitador ou Incentivador Respiratório Fluxo 

com 3 esferas Exclusivo ME/EPP,. 

Exercitador respiratório para resistência, para prevenção e tratamento de ate-
lectasias pós operatórias composto por 3 câmaras graduadas em  cc,  sendo 

respectivamente 600, 900 e 1200 com esferas em cores diferentes no seu inte-
rior, com filtro de proteção na entrada do tubo flexível, com bocal. Deverá per-
mitir a graduação da dificuldade do exercício, com grau de dificuldade de 0-1 — 

2-3. 
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H 

Apresentação: unidade 

Quantidade: 200 unidades 

Valor Máximo permitido: R$ 26,7375 

Item 14: 213279 / BR0465027 /  Extensor  Anelado Duplo Para Ressonância e 
Tomografia: Ampla concorrência  

Tubo  extensor  12FR x 180cm em  PVC  flexível, conector em "Y" e conectores 
Luer  Lock  Macho reversível e Fêmea. Com  válvula antirrefluxo em cada exten-
são do Y em Policarbonato. Tampa das conexões em  PVC.  Usado para infusão 
de contraste radiológico, soro e medicamentos através de bombas njetoras de 
duas seringas. 

Quantidade: 500 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 21,3500 

Item 15: 220902 / BR0442457 / Fita métrica antropométrica maleável e inelasti-
ca com retração automática (trena) Ampla concorrência 

1! 
Fita métrica antropométrica (trena) maleável e inelástica, com 150 cm de com- 
primento; resolução em mm; trava de fixação da fita e retração autothatica. 

Apresentação: unidade 

Quantidade: 50 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 7,1600 

Item 16: 551 / BR0437867 / Fita Micropore 50mmx10m Hipoalergênica: Cota 
ampla concorrência (75%).  

Fita adesiva cirúrgica, tipo micropore, medindo 50mm de largura bor 10m de 
comprimento, isento de substâncias alergênicas e nocivas à saúde. Confeccio-
nado em falso tecido de  Rayon,  cor branca, microscopicamente poroso a fim de 
permitir transmissão de calor e flexível suficiente para acompanhal  as dobras 
da pele, sem sofrer deformações ao desenrolar. Deverá conter subsrância ade-
siva uniformemente distribuída à base de polfmero acrílico, hipoalergênico, ca-
paz de produzir fixação adequada e permitir fácil remoção sem  debar  resíduos 
ou manchas na superfície da pele. A fita micropore deverá apresentar resistên-
cia adequada aos meios usuais de esterilização não deformando ao desenro-
lar, vir enrolado em carretel de peça única, com capa protetora externa, conten-
do dados como marca comercial, dimensões, procedência de fabriCação, lote e 
data de validade. Serão aceitas variações de ± 10% na largura da fita. 

Pregão Eletrônico n° 172/2022— Feas Pagina 52 de 78 



Feas 

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

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www  teas=  ritiba.pr  gov.br  

Quantidade: 15.000 rolos 

Valor máximo permitido: R$ 5,4600 

Item 17: 551 / BR0437867 / Fita Micropore 50mmx10m Hipoalergênica: Cota  

reservada ME/EPP (25%).  

Fita adesiva cirúrgica, tipo micropore, medindo 50mm de largura por 10m de 
comprimento, isento de substâncias alergênicas e nocivas à saúde. Confeccio-

nado em falso tecido de  Rayon,  cor branca, microscopicamente poroso a fim de 

permitir transmissão de calor e flexível suficiente para acompanhar as dobras 
da pele, sem sofrer deformações ao desenrolar. Deverá conter substância ade-
siva uniformemente distribuída à base de polímero acrílico, hipoalergênico, ca-
paz de produzir fixação adequada e permitir fácil remoção sem deixar resíduos 
ou manchas na superfície da pele. A fita micropore deverá apresentar resistên-
cia adequada aos meios usuais de esterilização não deformando ao desenro-
lar, vir enrolado em carretel de peça única, com capa protetora externa, conten-
do dados como marca comercial, dimensões, procedência de fabricação, lote e 
data de validade. Serão aceitas variações de ± 10% na largura da fita. 

Quantidade: 5.000 rolos 

Valor máximo permitido: R$ 5,4600 

Item 18: 212735 / BR0281615 / Fio de sutura Polipropileno não abs n°4.0 c/2 

ag2,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm  Ample  concorrência  

Fio cirúrgico sintético monofilamentar de polipropileno, inabsorvível, cor azul, 
n°. 4-0, com 2 agulhas de aço inoxidável de alta qualidade de 2,0cm, ponta ci-

líndrica, 1/2 circulo, encastoamento laser  drill,  comprimento do fio de 75cm, es-

téril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos sim-
bolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricante, método de este-

rilização e código de barras para rastreabilidade interna. 

# As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar 

±10%. 

Quantidade: 120 envelopes 

Valor máximo permitido: R$ 11,2133 

Item 19: 212734 / BR0281617 / Fio de Sutura Polipropileno não abs n°3.0 c/2 

ag 2,5 a 3,0: Exclusivo MEJEPP.  

Fio cirúrgico sintético monofilamentar de polipropileno, não absorvível, cor azul, 
n°. 3 - 0, com 02 agulhas de aço inoxidável de alta qualidade de 2,5 a 3,0cm, 
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ponta cilíndrica, 1/2 circulo, encastoamento laser  drill,  comprimento do fio de 

75cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respec-
tivos símbolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricante, método 
de esterilização e código de barras para rastreabilidade interna. 

# As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar 
±10%. 

Quantidade: 120 envelopes 

Valor máximo permitido: R$ 6,7367 

Item 20: 216738 / BR0439115 / Frasco Coletor Universal com Tampa 70m1 - 
Estéril Ampla concorrência  

Recipiente plástico para coleta com capacidade de 70m1, estéril. 

Apresentação: embalagem unitária estéril. 

Quantidade: 15.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 0,6489 

Item 21: 212891 / BR0428628 / Gorro Descartável Masculino com —iras Ampla 
concorrência 

Gorro tipo touca, sanfonado, confeccionado em não tecido 100% Plolipropileno 
hidrofflico, material de alta tecnologia, com duas amarras (tiras) del-15cm cada, 
tamanho único, na cor branca, usado para evitar a queda de cabelos em ambi-
entes onde há necessidade de alta limpeza, combinando conforto eresistência, 
uso único e individual. Apresentação: caixas com 100 unidade. A cotação 
deve ser feita em caixa com 100 unidades. A embalagem externa ideverá apre-
sentar a identificação do fabricante, do produto, o n.° do lote, a data de fabrica-
ção e a data de validade do produto. 

Observação: A cotação deve ser em caixa com 100 unidades. 

Quantidade: 200 caixas 

Valor máximo permitido: R$ 26,6220 

Item 22: 82384 / BR0428625 / Gorro Descartável Modelo Feminino tipo Touca) 
Exclusivo MEJEPP.  

Gorro tipo touca, sanfonado, confeccionado 100% em polipropileno, na cor 
branca. Soldado eletronicamente por ultrassom. O elástico deverá ser revestido 
e perfeitamente adaptado a todo perímetro da touca. Comprimento da sanfona 
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fechada: no mínimo 20cm, podendo variar +/-10%. Gramatura: 30g/m2. Espes-
sura: no mínimo 0,055mm. Medidas: 500 x 520mm podendo variar +/- 5%. 

Apresentação: embalagem com 100 unidades. 

A embalagem externa deverá apresentar a identificação do fabricante, do pro-
duto, o número do lote, a data de fabricação e a data de validade do produto. 

Observação: A cotação deve ser em unidades. 

Quantidade: 250.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 0,0932 

Item 23: 55386 /sem BR/ Hastes Flexíveis com Pontas de Algodão (tipo cotone-

tes) Exclusivo ME/EPP.  

Flexível e inquebrável, com haste em polipropileno e com as extremidades co-
bertas por algodão hidrófilo ou hidrofilizado absorvente, tratada com bactericida 
ou antigerme e macia. 0 algodão não deverá desprender das pontas com facili-

dade. 

Apresentação: Caixa com, no mínimo, 75 (setenta e cinco) unidades. 

Quantidade: 1.200 unidades 

Valor Máximo permitido: R$ 1,8437 

Item 24: 212609 / BR0347394 / lncentivador ou Exercitador Respiratório, com 

esfera metálica Ampla concorrência 

lncentivador inspiratório para expansão pulmonar com esfera metálica, utilizado 
para melhorar condicionamento respiratório antes de procedimentos cirúrgicos 
e também para prevenir e tratar as atelectasias pulmonares, ajuda a prevenir 
infecções pulmonares em idosos e pessoas acamadas, também pode ser utili-
zador em outras situações segundo orientação médica ou fisioterápica. Deve 

vir completo: aparelho e bocal. 

Quantidade: 50 unidades 

Valor Máximo permitido: R$ 39,9933 

Item 25: 212171 I BR0313629 / Lâmina de Bisturi N° 20 Exclusivo ME/EPP. 

Lâmina de bisturi n° 20, estéril, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbo-
no, de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. A lâmina 
deverá apresentar-se perfeitamente afiada devendo adaptar-se perfeitamente 
aos cabos de bisturi padrão. Deverá ser embalada individualmente de forma a 
garantir a esterilidade e integridade do produto até o momento do uso, facilitan- 

Pregão Eletrônico n° 172/2022 — Feas Página 55 de 78 



  

Fees 

   

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

Capão  Rasp — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

;41) 3316-5927 
www.feas.airitiba.pr.gov.br  

do a abertura e transferência do conteúdo com técnica asséptica. N6 parte ex-
terna da embalagem individual deverá conter os dados: marca comercial, lote, 
data de fabricação e validade. As lâminas deverão vir acondicionadas em cai-
xas de acordo com a praxe do fabricante, contendo rótulo ou impressão com os 
seguintes dados: marca comercial, quantitativo, data de fabricação e validade, 
n° do lote, tipo de esterilização; e n° do registro do produto no Ministério da 
Saúde. 

Quantidade: 3.000 unidades 

Valor Máximo permitido: R$ 0,3247 

Item 26: 51793 / BR0269945 / Luva Cirúrgica N° 6.0 Ampla concorrência 

Luva cirúrgica estéril — n° 6.0, de primeira qualidade, confeccionada em látex 
natural, espessura  minima  0,12mm. As luvas deverão estar de acordo com a 
norma NBR 13391 da ABNT. Deverá possuir formato anatômico, o comprimen-
to e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deverão esta,r de acordo 
com cada número padrão a fim de haver perfeita condição de uso. Para lubrifi-
cação das luvas deverá ser utilizado pó bio absorvível at6xico e hipOalergênico 
que não cause qualquer dano ao organismo, sob condições normais de uso. As 
luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro l (6,0). Bor-
das dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou 
qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. perfeita for-
ma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente est-uturados a 
fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As luvas es-
terilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas em par, em dois en-
velopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de acordo 
com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando - se as lu-
vas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. Na 
parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luvla e a identi-
ficação das luvas direita e esquerda. O envelope externo deve assegurar a es-
terilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de manuseio e esto-
cagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez aberto, 
não deve ser possível lacrá-lo novamente. Os dados sobre tamar  ho  deverão 
estar estampados na face externa do punho, dentro da faixa de 5  pm  a contra 
borda, devendo a marcação ser de caráter permanente e de fácil visualização. 
A esterilização deverá ser por raios gama, sendo que a embalagem do produto 
deverá seguir as normas preconizadas pelo método adotado. Na parte externa 
do envelope deve constar: - tamanho; nome e tipo de produto; - identificação 
do fabricante; - quantidade; - mês e ano da esterilização; - tipo de esterilização; 
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- lote de fabricação, - prazo de validade; - mês e ano de fabricação; - demais 
requisitos legais. Embalagem para transporte: As luvas devem ser acondiciona-
das em embalagens de material resistente, de modo a protegê-las durante o 

transporte e a armazenagem em condições adequadas. 

Quantidade: 6.000 pares 

Valor máximo permitido: R$ 1,3398 

Item 27: 148158 / BR0310176 / Luva Cirúrgica N° 6.5 Exclusivo ME/EPP.  

Luva cirúrgica estéril — n° 6.5, de primeira qualidade, confeccionada em látex 

natural, espessura  minima  0,12mm. As luvas deverão estar de acordo com a 
norma NBR 13391 da ABNT. Deverá possuir formato anatômico, o comprimen-
to e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deverão estar de acordo 
com cada número padrão a fim de haver perfeita condição de uso. Para lubrifi-
cação das luvas deverá ser utilizado pó bio absorvível atóxico e hipoalergênico 
que não cause qualquer dano ao organismo, sob condições normais de uso. As 
luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (6.5). Bor-
das dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou 
qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita for-
ma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estruturados a 
fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As luvas es-
terilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas em par, em dois en-
velopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de acordo 
com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando - se as lu-

vas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. Na 
parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a identi-
ficação das luvas direita e esquerda. 0 envelope externo deve assegurar a es-
terilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de manuseio e esto-
cagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez aberto, 
não deve ser possível lacrá-lo novamente. Os dados sobre tamanho deverão 
estar estampados na face externa do punho, dentro da faixa de 5 cm a contra 
borda, devendo a marcação ser de caráter permanente e de fácil visualização. 

A esterilização deverá ser por raios gama, sendo que a embalagem do produto 
deverá seguir as normas preconizadas pelo método adotado. Na parte externa 
do envelope deve constar: - tamanho; - nome e tipo de produto; - identificação 
do fabricante; - quantidade; - mês e ano da esterilização; - tipo de esterilização; 
- lote de fabricação; - prazo de validade; - mês e ano de fabricação; - demais 
requisitos legais. Embalagem para transporte: As luvas devem ser acondiciona- 
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modo a protege-las durante o 
transporte e a armazenagem em condições adequadas. 

Quantidade: 12.000 pares 

Valor máximo permitido: R$ 1,4718 

Item 28: 216514 / BR0282044 / Luva cirúrgica n° 6.5 isenta de 16.ex: Ampla 
concorrência.  

Luva cirúrgica estéril — n° 6.5, de primeira qualidade, 100% isenta de látex, sem 
pó e com espessura  minima  0,12mm. Deverá possuir formato anatômico, o 
comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deverão estar 
de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeita condição de uso. 
As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (6.5). 
Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, fu-
ros ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfei-
ta forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estrutura-
dos a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As lu-
vas esterilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas 6m par, em 
dois envelopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de 
acordo com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando-se 
as luvas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. 
Na parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a 
identificação das luvas direita e esquerda. 0 envelope externo deve assegurar 

a esterilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de Manuseio e 
estocagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto 'e, uma vez 
aberto, não deve ser possível lacrá-lo novamente. A esterilizaçãoideverá ser 
por raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas 
preconizadas pelo método adotado. Na parte externa do envelope I deve cons-
tar: - tamanho; - nome e tipo de produto; - identificação do fabricante; - quanti 
dade; - mês e ano da esterilização; - tipo de esterilização; - lote de fabricação; - 
prazo de validade - mês e ano de fabricação; - demais requisitos legais. 

Quantidade: 500 pares 

Valor máximo permitido: R$ 6,5286 

Item 29: 215550 I BR0272779 / Luva cirúrgica n° 7.0 isenta de látex: Exclusivo 
ME/EPP.  

Luva cirúrgica estéril — n° 7.0, de primeira qualidade, 100% isenta de látex, sem 
pó e com espessura  minima  0,12mm. Deverá possuir formato anatômico, o 
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comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deverão estar 
de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeita condição de uso. 
As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (7.0). 
Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, fu-
ros ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfei-
ta forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estrutura-
dos a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As lu-

vas esterilizadas e prontas para o uso devem ser acondiciona das em par, em 
dois envelopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de 
acordo com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando-se 
as luvas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. 

Na parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a 
identificação das luvas direita e esquerda. 0 envelope externo deve assegurar 
a esterilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de manuseio e 
estocagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez 
aberto, não deve ser possível lacrá-lo novamente. A esterilização deverá ser 
por raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas 
preconizadas pelo método adotado. Na parte externa do envelope deve cons-
tar: - tamanho; - nome e tipo de produto; - identificação do fabricante; - quanti-
dade; - mês e ano da esterilização; - tipo de esterilização, - lote de fabricação; - 
prazo de validade; - mês e ano de fabricação; - demais requisitos legais. 

Quantidade: 500 pares 

Valor máximo permitido: R$ 5,4225 

Item 30: 215551 / BR0272778 / Luva cirúrgica n° 7.5 isenta de látex: Exclusivo 

ME/EPP.  

Luva cirúrgica estéril — n° 7.5, de primeira qualidade, 100% isenta de látex, sem 

pó e com espessura  minima  0,12mm. Deverá possuir formato anatômico, o 

comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, deverão estar 
de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeita condição de uso. 
As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (7.5). 
Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, fu-
ros ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfei-
ta forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estrutura-
dos a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As lu-
vas esterilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas em par, em 
dois envelopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser dobradas de 
acordo com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, separando-se 
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as luvas da direita e da esquerda com dobras internas para abertura asséptica. 
Na parte externa do envelope interno devem constar o tamanho da luva e a 
identificação das luvas direita e esquerda. 0 envelope externo deve assegurar 
a esterilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de manuseio e 
estocagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez 
aberto, não deve ser possível lacrá-lo novamente. A esterilização deverá ser 
por raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas 

preconizadas pelo método adotado. Na parte externa do envelope deve cons-
tar: - tamanho; - nome e tipo de produto; - identificação do fabricante; - quanti-
dade; - mês e ano da esterilização; - tipo de esterilização; - lote de fabricação; - 
prazo de validade; - mês e ano de fabricação; - demais requisitos 

Quantidade: 500 pares 

Valor máximo permitido: R$ 4,2833 

Item 31: 216515 / BR0272777 / Luva cirúrgica n° 8.0 isenta de lá Ampla 
concorrência 

Luva cirúrgica estéril — n° 8.0, de primeira qualidade, 100% isenta d látex, sem 
pó e com espessura  minima  0,12mm. Deverá possuir formato a atômico, o 
comprimento e a largura dos dedos, da área palmar e do punho, d  verb°  estar 
de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeita condi o de uso. 
As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão  bra  ileiro (8.0). 
Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de e endas, fu-
ros ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utiliz ção. Perfei-
ta forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidament estrutura-
dos a fim de permitir completa independência de movimento dos d dos. As lu-
vas esterilizadas e prontas para o uso devem ser acondicionadas m par, em 
dois envelopes: um envelope interno e outro externo, e devem ser tbçbradas de 
acordo com o padrão hospitalar e acondicionadas em envelope, s parando-se 
as luvas da direita e da esquerda com dobras internas para abertur asséptica. 
Na parte externa do envelope interno devem constar o tamanho 

I 
a luva e a 

identificação das luvas direita e esquerda. 0 envelope externo  dew  assegurar 
a esterilidade do conteúdo interno, sob condições adequadas de anuseio e 
estocagem e devem permitir abertura sem contaminar o produto e, uma vez 
aberto, não deve ser possível lacrá-lo novamente. A esterilizaçãs deverá ser 
por raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá segui as normas 
preconizadas pelo método adotado. Na parte externa do envelope deve cons-
tar: - tamanho; - nome e tipo de produto; - identificação do fabrica te; - quanti- 
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dade; - mês e ano da esterilização; - tipo de esterilização; - lote de fabricação; - 
prazo de validade; - mês e ano de fabricação; - demais requisitos legais. 

Quantidade: 500 pares 

Valor máximo permitido: R$ 7,6325 

Item 32: 220932 / BRO313654 / Luva de Procedimento Nitalica — P: Exclusivo  

ME/EPP.  

Luva de procedimento tamanho P, nitrilicas, não cirúrgicas, livre de látex, isenta 
de pó, cor azul, flexível, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola, 
para que haja melhor ajuste ao antebraço. Permitir alta sensibilidade de tato, 

suficiente resistência à tração e perfeita adaptação anatômica à mão. O com-
primento e a largura dos dedos, da área palmar e de punho deverão estar de 
acordo com cada tamanho padrão, afim de haver perfeitas condições de uso. 
Isenta de emendas, furos ou qualquer defeito. Deverão ser embaladas em cai-

xas tipo  dispenser box,  de modo que garanta a integridade até o local do uso, 

contendo 100 unidades. Externamente deverá conter os seguintes dados: data 
de fabricação, conteúdo qualitativo e quantitativo, tamanho, n° do lote, proce-

dência de fabricação, n.° do registro no Ministério da Saúde. 

* Se for produto importado, deverá vir afixado na embalagem externa, as infor-

mações traduzidas para a  lingua  portuguesa. 

Observação: A cotação deverá ser em caixas com 100 unidades 

Quantidade: 200 caixas 

Valor máximo permitido: R$ 16,2108 

Item 33: 220933 / BR0313653 / Luva de Procedimento Nitrílica — M: Exclusivo 

ME/EPP.  

Luva de procedimento tamanho M, nitrilicas, não cirúrgicas, livre de látex, isen-
ta de pó, cor azul, flexível, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola, 
para que haja melhor ajuste ao antebraço. Permitir alta sensibilidade de tato, 
suficiente resistência à tração e perfeita adaptação anatômica à mão. O com-
primento e a largura dos dedos, da área palmar e de punho deverão estar de 
acordo com cada tamanho padrão, afim de haver perfeitas condições de uso. 
Isenta de emendas, furos ou qualquer defeito. Deverão ser embaladas em cai-

xas tipo  dispenser box,  de modo que garanta a integridade até o local do uso, 
contendo 100 unidades. Externamente deverá conter os seguintes dados: data 
de fabricação, conteúdo qualitativo e quantitativo, tamanho, n° do lote, proce-

dência de fabricação, n.° do registro no Ministério da Saúde. 
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* Se for produto importado, deverá vir afixado na embalagem externa, as infor- 
mações traduzidas para a  lingua  portuguesa 

Observação: A cotação deverá ser em caixas com 100 unidades 

Quantidade: 500 caixas 

Valor máximo permitido: R$ 16,0130 

Item 34: 220934 / BR0313652 / Luva de Procedimento Nitrilica — G: Exclusivo 
ME/EPP.  

Luva de procedimento tamanho G, nitrilicas, não cirúrgicas, livre de látex, isen-
ta de pó, cor azul, flexível, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola, 
para que haja melhor ajuste ao antebraço. Permitir alta sensibilidade de tato, 
suficiente resistência à tração e perfeita adaptação anatômica à mão. O com-
primento e a largura dos dedos, da área palmar e de punho deverão estar de 
acordo com cada tamanho padrão, afim de haver perfeitas condições de uso. 
Isenta de emendas, furos ou qualquer defeito. Deverão ser embaladas em cai-

xas tipo  dispenser box,  de modo que garanta a integridade até o Ic'cal do uso, 
contendo 100 unidades. Externamente deverá conter os seguintes dados: data 
de fabricação, conteúdo qualitativo e quantitativo, tamanho, n° do 
dência de fabricação, n.° do registro no Ministério da Saúde. * Se 

 

ote, proce-, 
for produto 

 

   

importado, deverá vir afixado na embalagem externa, as informações traduzi-
das para a  lingua  portuguesa. 

Observação: A cotação deverá ser em caixas com 100 unidades 

Quantidade: 200 caixas 

Valor máximo permitido: R$ 16,3656 

Item 35: 219496 / BR0474127 / Prancha com Sistema Deslizante e Rolante 
para Transferência de Pacientes: Exclusivo ME/EPP.  

Prancha com sistema deslizante e rolante para transferência do oaciente de 
uma superfície para outra, confeccionada em polímero expandido de formato 
retangular, dobrável, desmontável e lavável, com dimensões aproximadas de 
170 x 50 x 2 (C x L x A), revestida por material teflonado, dotado ie ponteiras 
que revestem as suas extremidades, com alças para transporte e ustentação, 
sendo que a prancha e recoberto por material resinado, permitindo um desliza-
mento suave sobre a prancha num sistema rolante. Com  registro na ANVISA 

Quantidade: 4 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 2.911,2500 

Pregão Eletrônico n° 172/2022 — Feas Página 62 de 78 



Feas 

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

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

wvvw feas.buritiba.pr,gov.br  

Item 36: 215042 / BR0456413 / Reanimador Manual Infantil com Máscara e 
com Reservatório: Exclusivo ME/EPP.  

Ressuscitador manual de tamanho infantil, autoclavável, constituído de  bard()  

de  silicone  transparente de 500 ml a 700 ml, em formato anatômico, com reser-
vatório para oxigênio em  PVC  transparente, adequado ao tamanho do ambú. 

Projetado para permitir uma larga faixa de frequências respiratórias na ventila-
cão manual. Deve possuir válvula anti-reinalação, que direcione a inspiração e 
expiração do paciente através de um diafragma interno, tipo bico de pato. Esta 
válvula deve ser facilmente desmontável, para limpeza e esterilização de seus 

componentes, além de possibilitar a troca de seu diafragma. Balão com cone-
xão para oxigênio e válvula de admissão de ar para conexão da bolsa reserva-
tório de oxigênio com a válvula. Extensão para conectar o oxigênio ao  bard()  de  

silicone.  Válvula de segurança que previna acidentes por excesso de pressão. 

Máscara com bojo transparente e coxim de  silicone,  formato anatômico, tama-

nho infantil. 0 conjunto deverá vir acondicionado em bolsa própria para trans-

porte. 

Quantidade: 10 unidades. 

Valor máximo permitido: R$ 156,9940 

Item 37: 212848 / BR0440136 / Sonda de Gastrostomia PercutAnea 3 Vias com 

Balão 20FR Exclusivo ME/EPP.  

Sonda para gastrostomia em  silicone  transparente, para alimentação, com lista 

radiopaca ao longo de seu comprimento, ponta afunilada. Marcas em centíme-
tros ao longo do tubo para facilitar a medição. Fixação interna por balão inflável 

de  silicone,  e externa por um anel de segurança em  silicone  com bases ventila-

tórias. Tubo de 3 vias sendo: uma Válvula para enchimento do balão, uma via 
para alimentação e uma via para medicação. Apresentação: embalagem estéril, 

com documentação vigente no Ministério da Saúde. 

Quantidade: 300 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 91,0821 

Item 38: 213357 / sem BR / Tampa para Equipo e Seringa Ampla concorrên-
cia 

Tampa para bicos  slip  ou  lock  (que se adapte aos sistemas de infusão intrave-
nosa, seringas, torneira de três vias, equipos e outros dispositivos, protegendo 
contra a entrada de possíveis contaminações. 
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Apresentação: embalagem unitária estéril, contendo as seguintes ireormações: 
identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e va-
lidade, n° do registro no Ministério da Saúde, método de esterilização e valida-
de. 

Quantidade: 240.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 0,2317 

Item 39: 212788 /sem BR/ Tela cirúrgica 100% polipropileno 10 x 10cm Exclu-
sivo ME/EPP.  

Tela cirúrgica, medindo 10cm x 10cm, confeccionada em 100% POlipropileno 
monofilamentado, não absorvível e sintético, com alongamento próprio em am-
bos os sentidos podendo ser recortada em qualquer forma sem risco de desfi-
ar. Deve adaptar-se ao crescimento do organismo e ser ideal para cirurgia de 
reparação de órgão, prevenção de hérnias, reconstrução da superfície pélvica, 
reparações de cirurgia torácica e do pericárdio, e reforço da parede Obdominal. 

Apresentação: envelope estéril por óxido de etileno ou por raios gaia, conten-
do os seguintes dados: matéria prima, aplicação, número do lote, mrca comer-
cial, número de registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, tipo 
de esterilização, dimensões, data de fabricação/validade e data de esteriliza-
95o. 

Quantidade: 1.000 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 40,3400 

4. Condições Gerais Para Cotação 

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

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

4.3. As embalagens individuais ou secundárias dos prodLtos devem 
apresentar: 
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4.3.1. Identificação do fabricante e/ou do importador (conforme o caso), 
lote ou código que permita a rastreabilidade do produto para efeitos de 
garantia ou para indicação do momento de seu descarte. 

4.3.2. Data de fabricação. 

4.3.3. Prazo de validade. 

4.3.4. Identificação do produto (conteúdo da embalagem). 

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

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

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

produto médico. 

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

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

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

rotulagem e embalagem devem estar em conformidade com a legislação 
vigente do Ministério da Saúde e Código de Defesa do Consumidor. 

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

4.3.12. As informações constantes nas embalagens devem estar em 

português, ou em idioma estrangeiro acompanhado de tradução para o 
português. 

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

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

aspecto,  etc.,  ou mesmo havendo denúncias, a empresa será informada e 
deverá providenciar análise do produto em laboratório oficial. No caso de 
discordância, a Feas se reserva o direito de realizar a análise sendo que o 
ônus será de inteira responsabilidade do fornecedor. 
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4.5. Para os itens que deverão ser entregues esterilizados, serão 
seguintes métodos de esterilização: óxido de etileno ou raios 
embalagens destes itens deverão seguir as normas preconizadas p 

de esterilização adotado. 

aceitos os 
'gama. As  
lo  método 

4,6. Por ocasião da entrega, somente serão recebidos os  pr  dutos que 
apresentarem no mínimo os seguintes prazos de validade: 

  

Validade total do produto Mínimo remanescente requeldo 
aceitação quando da entrega 

para 

3 a 5 anos 24 meses 

lano 8 meses 

2 anos 18 meses 

4.7. Caso o laboratório fabricante ou o produto venha a ser interditado, a 
empresa vencedora deverá substituir o produto por outro  corn  1  a mesma 
composição e concentração, devendo previamente obter a homologação  da 
Feas para o produto proposto para substituição, sem custo. 

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

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

4.10. As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de 
armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento,  etc.).  

4.10.1. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens 
originais de seu fabricante, contendo todas as identificações quanto ás 
características, validade do produto e a sua procedência Texto em 
português. 

4.11. As licitantes deverão observar todas as características (descrição) dos 
produtos solicitados. Se no momento da entrega os produtos não 
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corresponderem As especificações solicitadas, fica a empresa obrigada a 
efetuar a troca dos mesmos, dentro do período de 48h (quarenta e oito horas), 
sem ônus adicionais A Feas, caso em que não ocorrendo a troca, fica a 
empresa sujeita As penalidades previstas no Edital de Embasamento. 

4.12. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias 
consecutivos a partir do recebimento da Ordem de Compra, em qualquer das 
unidades sob gestão da Feas, a saber: 

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

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

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

3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara — UPA Tatuquara: 

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

Curitiba, Paraná, 

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

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

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

7. Almoxarifado Feas: localizado na Rua Cyro Correia Pereira, 667 / CIC 

(Condomínio Empresarial Valentini — Barracão 07A); 

4.13. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas na 
Ordem de Compra, no horário das 08 h As 11h30min e das 13 h As 16h30m1n 
de segunda a sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, 
carretos, taxas ou outros presentes As Notas Fiscais correspondentes. 
Considerar-se-6 em mora no dia seguinte ao vencimento deste prazo. 

4.14. Caso a Feas julgue necessário, o Pregoeiro solicitará das proponentes 
informações, amostras e/ou documentos necessários para o correto julgamento 
e para a aprovação do produto (quando estiver em  lingua  estrangeira deverá 
apresentar tradução legalizada na forma da legislação brasileira). As 
informações solicitadas deverão ser apresentadas em até 48 h (quarenta e oito 
horas), a partir da solicitação feita através de Oficio ou  e-mail  pela 
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Feas/Pregoeiro. A empresa deverá encaminhar as informações solicitadas no 
endereço que será indicado no documento enviado. 

4.15. As proponentes deverão cumprir o solicitado neste Anex•9, sob pena 
de desclassificação dos itens. 

5. Documentos Exigidos Para A Classificação Das Propostas 

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

5.2. — Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde 
ou cópia legível da publicação no diário oficial ou cópia da solicitação 
de revalidação dentro do prazo previsto em lei ou o certificado de 
isenção de registro ou notificação simplificada, conforme o caso. 

5.2.1.1. 0 número de registro do produto deverá gOrresponder 
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. 

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

5.2.1.3. Para os produtos isentos de Registro as Proponentes 
deverão apresentar Certificado de Isenção de Registro junto ao 
Ministério da Saúde ou sua publicação no D.O.U. (Diário Oficial 
da União). 
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Serão ainda, objeto de consulta nos  sites  oficiais, por parte do setor técnico 
responsável da Feas, os seguintes documentos: 

5.3. — Autorização De Funcionamento da empresa licitante, 
concedida pelo Ministério da Saúde ou cópia autenticada da sua 
publicação no Diário Oficial da União. 

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

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

5.6. A não apresentação dos documentos solicitados acarretará na 

desclassificação dos respectivos itens. 

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

processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

6. Da proteção de dados 

6.1. A Contratada, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no 
presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de 
Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a 
matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de 
proteção de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados 
dos clientes, o que inclui os dados da Contratante. No manuseio dos dados a 
Contratada deverá: 

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

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

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

6.1.4. Notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a speito 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 oi suspeita. 

Paragrafo primeiro: A CONTRATADA será integralmente responsável pelo 
pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem .-;omo pelo 
ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta 
CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumpriMento pela 
CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo quantO à proteção 
e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo: Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais 
necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA 
interromperá o tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instrUções e na 
medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados 
Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro 
qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal 
ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

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

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção 1  de dados, 
especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), 
sem exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema;  imp  ementando 
todas as medidas técnicas de segurança da informação, disponfve's, além de 
medidas organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 
independente, nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de T atamento a 
que tenha ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em 
nenhuma hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de 
Dados Pessoais realizados pela CONTRATADA." 

Curitiba, 18 de outubro de 2022. 

Fabiana Martins 
Gestora do Contrato 

Coordenadora de Compras Feas 
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Anexo 2 

 

Justificativa das escolhas dos pregos e orçamentos balizadores 
Curitiba, 05 de outubro de 2022. 

Justificativa das Escolhas dos Pregos 

No que diz respeito aos pregos escolhidos para referência, 

constantes no presente processo licitatório, informamos os critérios adotados: 

Itens 1, 2, 3, 4, 7 e 21 (média dos 5 menores orçamentos): foi 

considerada a média dos 5 menores orçamentos, visto que observou-se uma 

diferença muito significativa nas outras propostas. 

Itens 5, 8, 10 e 37 (média dos 6 menores orçamentos): foi 

considerada a média dos 6 menores orçamentos, visto que observou-se uma 

diferença muito significativa nas outras propostas. 

!tens 6, 17, 28, 35 e 36 (média dos 3 menores orçamentos): foi 

considerada a média dos 3 menores orçamentos, visto que observou-se uma 

diferença muito significativa nas outras propostas. 

Itens 9, 23, 25, 31 e 34 (média dos 10 menores orçamentos): foi 

considerada a média dos 10 menores orçamentos, visto que observou-se uma 

diferença muito significativa nas outras propostas. 

Item 11 (média dos 3 maiores orçamentos): foi considerada a média 

dos 3 maiores orçamentos, visto que o valor constante no  BPS  (Banco de Preços 

em Saúde) está muito inferior aos preços praticados no mercado. 

'tens 12, 20, 26 e 27 (média dos 4 menores orçamentos): foi 

considerada a média dos 4 menores orçamentos, visto que observou-se uma 

diferença muito significativa nas outras propostas. 

Itens 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 29 e 33 (média dos valores orçados): 

foram considerados todos os orçamentos para definição da média. 

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

dos 8 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa 

na outra proposta. 

Item 30 (média dos 12 menores orçamentos): foi considerada a 
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média dos 12 menores orçamentos, visto que observou-se uma difeilença muito 

significativa na outra proposta. 

Item 32 (média dos 9 menores orçamentos): foi considerada a média 

dos 9 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa 

na outra proposta. 

Desta forma salientamos que as escolhas tomadas para o 

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

seguintes justificativas: fuga de preços inexequíveis ou exacerbados 

(constantemente presentes nos orçamentos) que geram, respectivamente, o 

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

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

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

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

Ainda reiteramos que os preços praticados no presente processo 

estão de acordo com os praticados no mercado e que as decisCiés visam 6 

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

desnecessária majoração dos preços e que o principio da economicidade seja 

respeitado. 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras Feas 

Abaixo orçamentos balizadores: 

Pregão Eletrônico n° 172/2022 — Feas Pagina 72 de 78 



• 

• 

Fundação Estatal De Atenção 
A Saúde 

Pregão Eletrônico 
N° 172/2022 
Volume 2 

Objeto: "Registro de preços para futuro fornecimento de material 
médico hospitalar". 

Órgão requisitante: Coordenação de Compras. 

Data da abertura: 10/11/2022 às 08:40 h. 





1 

rIE 

T.1 

• 

C
om

pr
as

.g
ov

.b
r  

-  0
  S

IT
E

  D
E

  C
O

M
P

R
A

S 
D
O

 G
O

V
E

R
N

O
 

l 

I 
E 

1 

1 

&I 

tit 

v, 
t ; ri 

41 4 i 

1.: li i' 11 11 3 11 11 1/ ? 

4  III  f  14 :,, 14 '1 14 ill  ..:: 111 i 111 rr!, 
i ni ',-  III  :.:  ill  i  iii  :.;,  HI  :.; 01 Ili  1 .. 1 

i I 

1 1 
i ',: I -• : 

.i 1
4  1 1 1 a i 1 01 1 

1: 

i ti it  g 
P i 1 

I i i 1  it  i 4  
Ili il  

ii 11 
,, 

fil I n 1 
'!I 1 

P 
l 

i

' I 
I 

1 i I 1 
.!! i ! il l iii il 1' - 

I ii 3 '̀i 
.. l'. 1  

1 1 
II [ 

l'i I i i ...1 
 II I) '.' II 11 4 

i 4 

g., I tl 

1 I 
:I 

i
'l
l 

ii  
1 i 

i - t . 1 
/ I 1 di  01 1 -I !I .4 

P.   iq 1 
I i LI fil 

i 
i it d t-1 

Vi 
;i 

ri 
3 

I  If 1 II 0 
0 4  

ii  
1i 
111 

4 l'i  I 

4 iil , 
ll 
ri li il 

P. 1 I 

4 li '' i I i i, i 1 i ! 
1! 0 ':. • 

1 1 ti 'ii i I 
i f 1.! 1 1 0 , II Ill „, ,, k II i il II li 

I: i, Ili 11 li it 
'1 . i E 
:', V i0: I 41 

..:1 li ii i li I 

i ti 0 
Ill 11 I 11 li 

II 1rii 111 1Ii 1 I il 
i 1 

I 

I 

i I 

1 i il; 
t 

ii 

II 11 
111 i ll Oil .4 01 il 3 1  ,i1 i 

i lu I 
I  i 14 I .11 1 1 13k Ili I li 1 N 131 ' I I li t II . • 

111 t4 L  l' 011 ll 1 -I li f 1111 I'  ill  0  lid 

l i t h i ll  1 iiiii ilW 4110 jliiii 91 li bit "ii , i!lii Ji iitfiDOI li ;I ,II II .1: ! .111, foi. I„ fil I 1 3111 1  11 ili  i I i 1 I I 1 

11111111 4111111111111Plifi 1 1  ill  1 Iiii 11111111  11"  liiii 1 li i'''ll"`L  Ili'  "11  Ili  1  
i 1  il ly!  li  II i l o tvilq 11 1 1,04 I ll is  t ill?  

iiiihinohilidillii giiiiiiiiiii  ill.  to. tighiii II l ¡I Ill  'Hi  I 1 iit LIN II  hi!  li  ill  1 II hti  dill  II I 

A 



ii 

I ; 2
1/

12
/2

02
2  

11
:1

5  

41  

• t 

g a I I f  

a • a ; 

111 Ill 111 Ili 11 111 
I! 01 I'll 111 nII iHill 

s 

ti 

z II 
i! I iI 

1 h !! 
1 0 

N 
ir 

; 

ht
tp

s:
/ /w

w
w

.c
om

pr
as

ne
t.g

ov
.b

r/p
re

ga
o/

pr
eg

oe
ir

o/
at

a/
at

a3
.a

sp
?c

o_
ua

sg
=9

28
28

5&
nu

m
p r

p=
17

22
...

  
C

om
pr

as
.g

ov
. b

r  -
  0

  S
IT

E
  D

E
 C

O
M

PR
A
S

 D
O

 G
O

V
ER

N
O

 

r, 

-; • 

; . 

; 

f•-• 

o 



VI 

310t 

t: t C \I 1 : .: .. i r,  r...,- i 1 VI : '-;:,i • • I I f:_14"  
IDS  ' ;?, ! 
e I ,i i 

! 
• i . 

I; 
. •.•"•,;-; 

IL •.!; 

1 , . .. 1 
1 
. . 

1 11 

1 41 
! H 
1 j7- 

• 1 ':' 
I. 

1,54  ,..., , i I 

1 
I 

1 

I 

, 

I ,s' i t  1  ,,,! .... 1 
i 111111i# ' 

M. 

i  ii 
 ,,I

tiit,iii: " 1  iii  

i ''?.! i illl 11,i  
ii  i  ;III  1 • 

, ,i  II  III  1 
1 ¡it'll'',  li 
i ,1111.111,1 
1 - i 

rE.44 

I 
1:

: 

C
om

pr
as

.g
ov

.b
r  -

  0
  S

IT
E

  D
E

 C
O

M
PR

A
S

 D
O

 G
O

V
E

R
N

O
 

iiii 1 11 i  
q 

..,....., i1 1 , 
. .,-. 1  0, 

,i 1.01 ti 
t.....,.. 

I,

-  

;--, .ir,„4" I I  _,..  
i i ..#5.. . 
I! 

I  if muff  v  .•„":1 

E 11 1 i '" . • Li 

. ::...... rA  • - 11 i 

1 11 1 , li , tA 11 , 11, i 11,1 k 1 i I IIII I !I 311 j 
' Ill 

II  ,I II 91- II l'IlliIr 
1 II 11 '-  IT11-11111041i., ., 1, 1 , . 1„ ,...;..,. ,, i fil I,  roil  1111! 1 ! i: ril '111'1'1  ii , . I ,!• 

• Err 

1  ,..11. , . , 0, ,. 
i. , I 

1 

. • 
,  

al  
1 a 

1 1 

i i 
1 1 
il, 

I 
1 1  1 1  i 1 

i 
1 

1  

1 

1 I 
i 
I 1 

i 1 

In 
 1 1,1 ll 

1 1 t, g-t , 

i 

il  

• 

 

, I!f ,-,.....". 

i TiX  ii ,;,,..  11 k ;   1 
.': ii i i,,„ . 1 I 

i „. 't 0 i Ill 
i 1  .!,,,,, 1. 

• 

1 , 
1 14! Pi 1 i i,'..,1 '.',,i - 

11 . • 1 I 1 'I i r''' 
' it 1 1  ,. ,k1 i ii;  
II ' h, !  ill. ,,  lip  
ii,,i,i11111,11110111 1.  !III ' 1-'111•1'1'D' 

11. 1J111". 
.1 11.; 

1, 11-I.,.....tili 1 1 h1 !li 
i 1i 11'il 11111 1 i !')i i'" '1 till'il i 141.fi I I 
1-iiii111111 stioi i 1  h Pliliiltilito i i 

I 

ilil 1 a••• 

07 
I Fl 
: 

I Iris:sr:  



ht
tp

s:
//w

w
w

.c
om

p r
as

ne
t.g

ov
.b

r/p
re

ga
o/

pr
eg

oe
ir

o /
at

a/
at

a3
.a

sp
?c

o_
ua

sg
=9

28
28

5&
nu

m
pr

p=
17

22
...

  

21
/1

2/
20

22
 1

1:
15

  

C
om

pr
as

.g
ov

.b
r  -

  0
  S

IT
E

  D
E

 C
O

M
PR

A
S  

D
O

 G
O

V
E

R
N

O
  

: ;••! 

• • INIplitiut.littetigaimptvistptuttet0 ll l  ... ..  
t  

1111ilifill=1111111111111111101111111111IIIIIIIM11111111/111111111 

• :••• • 

• 
• 
• 

"11 

lit! 111311  

•  
i  

: 

;:=74 

tttl: .  

On 

Im1 11111111 11011HIllflffIfIffintlffUlfIffniffffillf11111/1/41HIlliffitl  I 
• ! fil 

' 
A 
, . 

! i'M 

i a7 

i  4 

I ,i1 I  

'  

la 

1,1», 

• I I 5  ; i ' 

.1111111111111111 . 1  
• 

: 

! 

I 

.4 

'-'--, 
:,-.. 
-...S; i - , t , .• I NI . ,;...,.•  
Ai • 

• 
f 

I '''." 
. 1 

.• ., 

i 1 !.3 • il  

i I,  •. 

1:. Piti',..,'• • , !. ". :,' 
i !Mil MI I I  rf 

I .„ 

 

• 

• 

 

rj  

1 i • . • Vi 

I p!!!!!!!!!!U!il  ' 

.1 ---.-.i 

• i • 
I  
1 .:., 

• 1 .! 
I 91:11  

I t.,,,,,: 
I '' : 

I • 

• '
• 

1 •..! 
i ' 

I :14  

t ! 

I. 

r 0 I- 
I .!• 

• I ''''''' 

'!' 

i•  

; 

•" 

: i# 
! ..!•':7. 

l'  . 

, i i 

 

• i it.1  Ii  - 

: •..:. i 

,  h ..:...''-'2t 

; • '.';.:'., .'  
i 11P1N ri .„.. :1, 

, ,...• i 

•12; 

..!11,1111111 ;•7-'-=''''', ,I !, •... iii,ri[ i. -;,•::• 

• , 

i'.:.1:1111!  it - I 

„...• ..,  
I i  

, ,•'' . E.,„1;, i 

• . , 1  

; ,,•••,-, i ; 

• • f 

1 / 

/ 
I f 

i f 

f 

I 

I 

I 
i 

/ 

i 

I 
J 

. i. ..N I ii,  

00, 
I 1 i : '. 

i 1 "--" 
t 11 

. 

. 
• Rt 

i•••,.., 

i.„. 
I : . ,o

llii

l

a

i

lioi

!

i

i

0:01iii 

 
. ,-. '' '-  Ili ti ,40  It.  

• ,. i  i f  s  

motitt itt  limit ,11 
,,,sisilin 1111 

tillibillaiMili 1 

1 lil ¡ 1 I iL 'I'A II II  
ii:.. i 

 . 4,. . . , 
1111111:  if i •  I 

! 

; *'1'g 

! ! .3194 1411; 



t.g
o,

  

I
I
 

HOLUM  

go I I tko 'moo too lomilimmo so to looloo  .......  

 I 

I I 

  

   

I i 21
/1

2/
20

22
 1

1:
15

 

I I i 

, 

Iiiiiiiiiiiill 

1 I o I I li  o I I l 
1 i I I i .1 I 1 , 

I 
I 
I 

• 0 

! I i, ! ,  

I

II  

ill• 

I 

. 

tz. .1 I 1 I I 1 I I 3  1 I I 
.%. 

I 

I I 
I I 1 il  

t  it 

 • 
I a k I II 

1 

I 11 I I i if If i 1 

i Ill 

li 1 il 
! I I: 

, I, , 1, , ili 
r. i h I 1 o I I' `I ; 

i I I II I 

i  • 11•• II 111 . 111 il 
I ; 

,I li I I: I 
; . 

23?..SSZI: 

II 

I. 

1 
I 

I II i 
I 1 1 i i 1 i 

; 
I I. I  .ii  I I .  
. 1. •  1 i 1 1 I 

I 

I i I 1 I I 11 i
i 

11
1 
 

.1 1 I 1 II 
k 

Ai l
i t•  

lo 
I i I I 1 1 , 

I, I I 'l I i I It I  who 1 I 1 I I i trl I I I 1 

I 1 1 I I ;I 
,.., 

1 ; 1 ; i lz i it I o I f 1 : 1 1 1  s f i , I 
I 

i 
1 1 I 1 1  ! 

o i 11 " II  11 i  ii  -; 
i I I I i I ; I I 1 I 1 II il  

i I 1 o , i . . 
1 i 1 i i I ! 

11 /1 1 I o 1 
1 1 i  

1 '1 1 ' 1 1 1  I I 1 1 I 1 I 1 
Ii 

I i  ii.  I, i I i 1 1 8 
I 1  ill  1 

iii  i , .. o o 
. , ! 

11 li I'  Ii  

I to i et }lb. 
 i

i!  iblitI Ai ji 111  ill  II 1 1 11 1 I i II i , fri  1! , Ill il 'II I ; 

1111 fli  lilt;  V104114411 o' iiri i  ilditio li oloholk I  ilk doll oh  on  I  lob  1111  old  o 
¡IV i I i I i i i•  i I ; 1 ;   

tigintittitt t I  

r ' I 1 ! 
I I 1  Il I il 

I ! ! 

1 I 

i. 

ii

i 

I o 
I o ; 

I 
I 

I I ; 
! 
i o 

I I .1 
F I 

Ii

I ; 

I 
I I 
1. 

I 1 ; 
I I 
I 1 
I , I 1 ! 
; ; ; 1 ; o 
; I 

II ' t  

• 
1 1 11 
I 1 1 I 
t I 

1  
i I  
I il 1

1 

i 

I

I 
l

i 

 11 I  ii  1:  

1 .1  

;11 1111:1111.11111  '111: III 111111;1111411  
illItilirif 41114 11  It 11  i '' 

. 
. 

' 

 
1. ,1 1

1 
I I ! 

1 
 

• 

I 

I 



33 

•,, 
4,1? 

,  

: 

tf 

fer 

 

 

ht
tp

s:
/ /w

w
w

.c
om

pr
as

ne
t.g

ov
.b

r/
pr

eg
ao

/p
re

go
ei

ro
/a

ta
/a

ta
3.

as
p?

co
_u

as
g=

92
82

85
&

nu
m

pr
p=

17
22

...
  

C
om

pr
as

.g
ov

.b
r  

-  
0
  S

IT
E

  D
E

 C
O

M
PR

A
S 

D
O

 G
O

V
E

R
N

O
 

. E 

, 

.1 

21
/1

2/
20

22
 1

1:
15

  

; !ir,1 
1 

./Htestssisirs.pliHwo  377 

;:11111111111111bitinini 

:54.4 

I 

• 

 

:1 I )1111  

i

ll

i 

 

2 . 
i ,-,, . 
, , 

i , 

i 

: . 
, 

r .1 illiii() 

. :-  : II 11 I.1  li  11.1  11 I: i! 

I 1r: 

I .  

r 

I 3111111.1; 
r,. i)iiitiII: 

1 ,r1 
1 

; 

1 , 
. . •""^: 

! 
; 

•;.! 
I 

, 

i 

I ' 
i 

1 ; 
1  .ii!!!!!;;;;,..!!!!!!..;;;;;.;  4 
; . : : 

...., 

i ! 
, 

! 

. I 

4
. .1; 

' 1  III  
111111111111 

I Ii ; 

13337 

rrr. 

.r; 

Illii",¡"':  

t I. 

i 

I 

! 

i 

II  

1 

!: 
.
1
1Illibil

, 
 

- I fi 

IS; il ill!i
:
1,  

'F'i ii 
 ,

1113 
; '4: r .1 
••7:3 34  

11 P11011 
II11111 

,1113.11 

ti
zs

1111:111111:Iiii ii •i;  ' i n  4.'4. : 
:.,.. 

r..41111-.111111.11 

',•,' 

11 

0,111111 I 
I 



t 

11; 

mg:11pm 
• 

I 
111011111!!!!fittlitillt 

I I 

88818888 I I II 88 II III 
9  IIIIIlIIll8 I.  I I I III WY! 

o 

C
om

pr
as

.g
ov

.b
r  

-  0
  SI

T
E

  D
E

 C
O

M
P R

A
S

 D
O

 G
O

V
E

R
N

O
 

li 
I 1 1111111,/ ,111111.11 MIMI!, , ‘ , "/In Will""111/I" 

reissItssrstssj;!!!;!;!!!;;.;;Lsiiststs ' 

i 1 I 
l ' , 1 1 1 

i RI I 1 I 

, 1 ,. 
 

II[ l 

I i i  I, ¡API hill  41,1111111 4  It  
!  Ili  Illli  !Iii Call i 

i'l 101  ii'  Ill 11  

. ,,,, i  hill  11 ! 41 i H j ifiltill il idlilifiiilirkailk 

I tlaiiiiiii 
 hi  1 1, i11111;11 NO i : i i i '.  

if I', I Ithliitil i ,1 1 - i i i f 
ti'    
tdil 



21
/1

2/
202

2
 11

:1
5 

•1 I 

1 1 

I 1:1  

i 1 FT, 
I '—isiii1ti1lg. 1111111111 

!”:11:01 

...... 
li 

I III!!!
It 

Iiiiii!!!!!!!!!! 

r•••• 

0 
00 C

om
pr

as
.g

ov
.b

r  -
  0

  S
IT

E
  D

E
 C

O
M

PR
A

S  
D

O
 G

O
V

E
R

N
O

 



I I 1 

7;• 

• :!!!.; 
• 4,41t1I;;;; 

4„t 

/a
te

at
a3

.a
sp

?c
o_

ua
sg

=9
28

28
5&

nu
m

p r
p=

 17
22

...
  

• 

I 

•I I 

Tr...,H 

C
om

pr
as

.g
ov

.b
r  

-  
0
  S

ITE
  D

E
 C

O
M

P
R

A
S

 D
O

 G
O

V
E

R
N

O
 

1111111111 

1 1 
; 

„ 2 

2 1 2 

III; 

111111/ , II:1111  • 

I 

!  

i : 

I 
I 

11  

I I 1 
• ; • 

; 
1 

1 ; 

! ;,!!!!!!!!!!; 41,•,.:t•i••• 

• ; 
I 1 , 

I 16;.! I. 1 
11 II • .11 

!hi •II I !II,. 
• ',111111111iitilii;11111;111,c, " 

'11111illiliilliii1111111,11 

'I •1! 

A. 1 .» ; 
i w.2.. 
I 4I• 

I  I
t ..

„.•
;.
.;,1.

,
.! .  

I "k• 
I P 

i ',.4, • 

1 t!f1 

1 '•••,... 
; !.....7. 
li 
; ,,..- 
!».IIIIIIIIII ,;•',, !! 

1  '.,:• ;:r:ro i  

;Id  i ,,, . , 
I 

:1

.,,

.'

.:

.

:

11

,

11111111 I %,.."j. 

1 :',-.11 • 1 .:•-q-1   
1 t 

-.4. .! 
k; ; ':. i 1 . 1 !, 

,....!• i :  

or  '.i .11 
;J  ii, III  . 

!
!
,i1 -::1:111111111 1.,to.,  ill,  i 

D, 3 3 

01110 
EA: 

t I.,•;¡; 
.10 ; 

r:.11 i II! 

1 



! 
strimp  r; 
1111111 ' 

! 

• 

Ap7. 

; 

I ='•?, 

e 

V11111111it 

111111 

it:it; 

C
om

p r
as

.g
ov

.b
r  -

  0
  S

IT
E

  D
E

 C
O

M
PR

A
S 

D
O

 G
O

V
E

R
N

O
  

ht
tp

s:
/ /w

w
w

.c
om

pr
as

ne
t.g

ov
.b

r/p
re

ga
o/

pr
eg

oe
ir

o/
at

a /
at

a3
.a

sp
?c

o_
ua

sg
=9

28
28

5&
nu

m
pr

p=
17

22
...

  

ti 
111  

11 ,1:1111111 
11-1. II •. ; 

1.11 111111; . 11 1/.;t1 I  ...• 

21
/1

2/
20

22
 1

1:
15

 

.1 II 
i 1 

1 1 
1 I 

zr . ,i 
i 1 i Ii

i 
 

1 1 

I 
! 
i. I 

i 
1 li 
I 1  
i
ll 

I I 

1 
I 

i 1 1.  

1 I I 
1 : 

1
.1 
I 

1  
1 

¡ 
i I 

I t' i ! ! 

1 i 
1 1 

11 1 
8 1 '

, I 8 8 

HI

r , : I 1 
i  
I '  

ii 

I 

', 1 

I 

, 

I il 

I
II 

t 

I .I 

1 
I , • 

1 'I 

i g. 

i 

:11. S .: i I i 

: II. I 

I 

.1 

1 I 

• 

I 

I 

1 

I 

11 

1

1 

II . 

I 1 I 
I 

I 
.1. 

I 
I 

I 
I 

i 
I 

1! 
I  

ii  

11II 

!) 

I :I 

I Il 

gt.1  

1 

• '''F*t 

• 

. ' • 
1 ;¡ 

14 i• 11 - 
I : 

11 i 1. I '.1 i ....... i '' 
it 

 
•• i! 

,11,,',IiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIi
111,11111 

0
1

1 

 . I  

¡I ''' ; 
h II  

i ' • 

; 
; 

.; ....-. 

ill lliii,11.1 11111111 ;111111 ; ; diii ' 

11,111 it,_; 8 8 8 !. I:  

, 

: 

1 

ny. 



• 

I'  
II 

hI 

•-; 

1 

; 1 

,i• 

1 I 

4741 1 
titi l 1 

-,...• 1, 
, 1.1 , 

; 
1 

I ; 13114! !“ I 1 - 
I: 

I i 

I 

1 , 

. i il 
. h : •?4, ! a! 

1 ; , 
,I , 

11 
, ; : 

, 1, 1. 1 : 

1 
, 

'1 
 

:•. 
; 
I I • 

I ; 

I ; 
.1 1

1 i 
. 

I I 11' 

.1 ,; . ; t 
I I ; I , 

I I 
! 

, ;1 ; ; I . , o,II 11 
,1  11 

--; 
i liti,.!!!!!!!!  it,  ; ;21; 

i 1.1,t 

1 iii ... 
?., 

I ¡ill ., 

I 
1 
! i 

; i" 

; ;1111111111  
.1  !, ,..i 

I 111 
; 

:;,....: 

IA111111111 I i  
, 

! 
1 

:t n 

1 ! 

I i fi  
i 1  
1 *i • ‘; ; I ! ,.4 ... l'.  

I 
,I  

H- 

I 

 
! ; 
1  
I 

P-i !!!!! 

i ; I --• 
; I 
; I 

. 1 1 ! 1 •- 
1„i; I  Ii  

1.,  14;;;,i 1  ,  ill  ! 13! II 11; 
•;¡ 171  ii; 1111  iii111 1111 11 
, ..,,•,,tii ilitiliiilithilitti :. 

••• , .• 
1. 1.1 1 1 I 
J.  : I -.1 Z 

t44' 

P1111111111 

1 ! I  
1 E 1 le:::: 

it I 
1 '1 

1 
; I ,i 

I .. 

iI 
i 
I 1 

: 

1  ; 

I , 
1 

; ; 
il 

; 1 1 ! ° ; 
I ; I 

I 1 Ii  
i ; I i I 
I I i 
; i I ; ; i I ! I 
1 I I -

- 

I 1 I I 
I II I 

•  
I j 1  , 
I ' 1 ' I 
I I 1  ; 

1 I 
I • , 
I. I 

I ; I i I i ; 
I ; 1 , I 
I I I 

; 

; I ' 1. ! 
I , ;  
! 

, 
i  

i
i 

1 v.:110ft 1:1, 
i 

I 1 I  

I :''' ;i. 1 t 
,.: 

1 1 i 

1 
ii 

 

li I 
1 1 

i i 
1 I 

I TP ; I 
1 I ''E, 

I d 
II I i f4 
1 1 i i 
1 1 I ', I 

I li  Li i 
I ! 1 :• 11! 1 
1̀I i  

1 I 1 .,;•; ,i,  I 
1 

• ! 
i 
i 
1 
I , 
• i 
: I ' I 

1:

'I  
Ii 
 

filial 

illaii 
ii1110  
114111 
.1111 qi  

hill ]  

I 
! , .1 tio  Ovid  

II 
ii ,,0111.111111111 

; 

i  d!!!!! :Iilillilaill 

•

i 

 1,111  hp  i 

1 1 i ; , I i' 

1 ! . 

1 . 1 

; 

i

i 

 ,,,

,I 

 

1 

1 ; ; 

! ; ! `: )111111t111111 ; 

d% dititill4 1 i  ill  il 
I I I 

I. 
'fili 11 litiitil 

i I 1 1 titilliritilit 



ht
tp

s:
//w

w
w

.c
om

pr
as

ne
t.g

ov
.b

r/
pr

eg
ao

/p
re

go
ei

ro
/a

ta
/a

ta
3.

as
p?

co
_u

as
g=

92
82

85
&

nu
m

pr
p=

17
22

...
  

C
om

pr
as

.g
ov

.b
r  

-  0
  S

IT
E

  D
E

 C
O

M
PR

A
S 

D
O

 G
O

V
E

R
N

O
  

21
/1

2/
2
0
22

 11
:1

5 

e-. 

t74 

ji.`201.7! 

! I 

I. 

 

I. 

1 I 1 

1 

I 1E, 
i • 

i 
• '111

,, . 
1111  
...  

01HD 

i I •'; 
I '• 

1 

 111IIIIIME 3IIIIIII 
•III•II.IIII.A.  



isl. f 
1 1 i ti I 

i 1.. 4 
't  

.; 

I .... 
I 
1 I 

1 

• , 
t I  

ht
tp

s:
//w

w
w

. c
om

pr
as

  
C

om
pr

as
.g

ov
.b

r  -
  0

  S
IT

E
  D

E
 C

O
M

PR
A
S

 D
O

  G
O

V
E

R
N

O
 

1 E. 1 

I I 

11 I 

411 1 , 
, 
lit oil 

1 
1 
I 

I ! 
1 

: 

t 1. 

I 1 

0 

2i 

I L I ... iIithi ; -.1.1  

¡

Hi

1 ii: 

: 14 

: ps,  

i t it; 

, '.  

hit 
:al 

PI' 
;1 
; 

I  i 
  ti
ili ho ll 

,  cl  : i till t  ill 

• t'; 
r 111111 
Pi 

-, 

V 
":".. 
gi• 

: •?.;:i,  

L 
.1  
iii8lipiiipistitiiiie!*,  r:„...„.„ :„. 

..r.:. 

•i1 ti'  ,,,,i,,,,„  
,„,,,,ii,,,„ , t."'• 

o 

f."1/ 



11111i11111W1111111111t ; 

411/11111111r111/11/11111 :...111I3114111131(11 311331 

111 

1 1 1 1 

1 

::: !IMP:1111111M  
tistsszt."“rI..cr =====,Ietlie1=1=Iif 

ht
tp

s:
//w

wv
v.

co
m

pr
as

ne
t.g

ov
.b

r/p
re

ga
o/

pr
eg

oe
ir

o/
at

ak
ta

3.
as

p?
co

_u
as

g=
928

28
5 8c

nu
m

Pr
P=

17
22

...
  

21
/1

2/
20

2
2
 11

:1
5 

C
om

pr
as

.g
ov

.b
r  -

  0
  S

I T
E

  D
E

 C
O

M
P

R
A

S D
O

 G
O

V
E

R
N

O
 

I ..... . 

1 1 ,... 
I .. I i 

!VI' I • i I ''.* 
1 . 

10  :- 
III 1 !Ii  1 1  III ill' !III;  li.l'il 

I fe •J'''- 

:11:11
4
1 

 11.,•.11•A!;=-1, .=  le ; =4-  I • 
_ ,.:••••,:i4113;111-1¡11,1  'III;  11,1111111 [11111141111111 1 1111It 

. 1 - I' i .. -.111111,1111i iilili illili I ililr 11111 14111111111:11111111ffif 
, : I. 11  

i ,:•. i i ., I , ,    ill, I ! 1 ! .! I ! i I I- 

• it 1.-cAlli.IIIIi! , 1•'..-.  
1,1 itipill , . : i i i !  

f 
il 

1 r. 
I 1 1 i: 

H IP I I: 
i : 

i  I Ji
I  ll I e: 

I i 
; ! !! 1 1  or»11. , i • 1 

Ailif  Of  11 i I i -;11111.11111f1 I. 1  ',t, • i ; 
i I I i  

I I  J : i 
i 411111in 

I 
I 1 I ! f 

! 1 
I 

I I. I 
I 11 

I 'i 

I e i 
I I I  i I i 411;:f I I i 1!” 1  

I I, 1  I 

1 
I i 

1

1.1 

I 
JJ 

:1  III  AI I  ill  1$1
1
[ I:1 

i 

111111  I 
 Iii  
Jir 

1 i 1 1 1  

1111411114  III-  ii;111111 Ilp 4, 
1.1

1
11

1
1

11 ii I i I ! 1 1 
iiiiiiiiii if;,',!i' ' 

3 

" 

I. • 
I • i 
I . 
I. • 

1141111111:1r1111  



ht
tp

s:
//w

w
w

.c
om

pr
as

ne
t.g

ov
.b

r/p
re

ga
o/

pr
eg

oe
iro

/a
ta

/a
ta

3.
as

p?
co

_u
as

g=9
28

28
5&

nu
m

pr
p=

17
22

...
  

•i• 

1
1
.
1
0
1 

e 

C
om

pr
as

.g
ov

.b
r  -

  0
  S

IT
E

  D
E

 C
O

M
PR

A
S  

D
O

 G
O

V
E

R
N

O
 

!•41 
• 

• 
ti ill 

•1111111111111111111  • !MOP 1.1 g 11.0.01 4  , • ::1;'• . 
.41 ! 

111 Oil  i  if 1 t y fli . 

i

1

I 

 ' '' .-oto • 

I 011 l• 111111:11 „„1111 111111111 11 1. 111611i 111-1• 1 111 111111111111 ill! 1111  

fin 1111141 1 1 1 '1  • 1  • 11 1  I !!!!,
1
1. 1,1111.11111: I 11:111:111:.EII 11'1  11 111111111 •111111:11111:111T1 11 1111111111.11111!.1111111rillill;r1111-Iii.iiii 11111.:1111111111

1
11I111:1111

1
11
.
..'1

.
11
1
:1
1
i1111
1
:Il
i
ti 11:1

1 
 1:1

1
11'
11

1
1
1.11
1
11;
1
1111
1
11
: 

 1.1»
, .

1 • I .1 1:11. 
 ! ii!.•1!1 1111  !Oil Hil ¡of 

11•4•11,  ff.  

iiiiiii1111111.111111

1

1

1

1$1•1

1:

11

:

1111
1.
01

.
111141

,
1111111111111111111111111111111111111111 

itgpapp,i 11111111111 *girr 

Hollow ti 
1 31 

i1

,

1 

 

1A111,11111 tir • • .111•1 • -1 loll 101 .111 40 t  
• ! 

ill  

'''' ===  ''''' 
I!! !IIIMIII111111111111/11111911111111111110111111111111111111111111111111111111iiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEM111111111111111111H111111111111 

o 
Or) 



21
/1

2/
20

22
 1

1:
15

  

- VI 

11111111111111111 ..t11 iffilittliM11111 ' 
• • 

 aim. a  --num.—  I:  

kt) 

tItt 

ht
tp

s:
/ /w

w
w

. c
om

pr
as

ne
t.g

ov
.b

r/
pr

eg
ao

/p
re

go
ei

ro
/a

ta
/a

ta
3.

as
p?

co
_u

as
g=

92
82

85
&

nu
m

pr
p=

17
22

...
  

: t 
t ,  

!  li I 
•2 !I  i  , ., .: 

i  lit j  

i  
•I  : 

•  II .. •  i  € I I.1 
1 I: : 4. 

. 
t i  it.p.  
i  ; . • 1 Iiii 

left. It • 
• 

'11111.„ , 
lit. if i 

b .1 . .1 t  i 
I.  li  1 : 

1 iiii 

11 1: 

I.  

i  .1 

:

1 II 111  l

i 

 Ili  i  ill 1

1 

 i i 
,
:

i: 

 ;vim! 
I. 

 Hip!! 

ii

iiplid  i  I 11111111i 1111111!! 11111:1111111iiii:;111ilitill  1 
 fifilliiiiii1111 IMIliffillirili111111;iiiiill' 

'' 

 

i  In! 11141 1:1 I 1 1 j II  !1iiitii ii iiiiiii Iii lini 1  i  i iiill iiii  "Ili!' I l i illi lli"1111.4mulli Ili" 1111416: iiifillill'Idu" lidliqi  
ii Hi •I ' woliii. itii .

i' -ii —4 10.'11411qm. ittilittiii.111110tiiililliligIll 4111 it:t  

11141:iiiilli.PiT 'l 111!" .  li•  i'll Idiii iiitlei hi ll'ii 4i'lliii iillil  

111 nilini stilt I I HI di! UI  
in I li II' lit tityliiit tli tt i: pill 1111111.111E it  li  

III I oil! '111111 4m 

! 

o Id' .1-
1 
 1 I fi 111111011111 11111111 11:1.11 111111111111111111111111,11 111111111 111.10111:1;:il Ii 

 ti 1t h 
," ; ji; ; 1011. ;; 

;if (011.1111411aftim 111111111 

I  i I.  • • ' 

1.1;1,iniabil. WI ii hi tail 
Ffl .1.11,4.11,11 tillivpitilopi 011.11,ia : j.,,..4.111,101.1 I itiffitit ! ¡do"ii'iiititioimilipii --.1 tit,-14 4,4.! ,• 1,. " 

1 !•I ii ii i  11  i  1.:1  t ilitilPTIMI111111,itit 1 ¡twill! illy tit liftlipilitriliitif min it  ,i 1:111! 

It I rjrj; !: i 
.1qt .! 1111111-011.11111111111111111111 

!  t ! . 
I 1 t . •: t .1 

t 1 t  

• -I 
1 1 • I 11 1 it tti i'  

III 
I "I a ' 

, 1 ill • 
, I. 

IIi*IiiVHI!If h ill 
 

i  
liftitItti tit ill III 

1011111i Elitill! ti: I : 
,111 911111Vittlii! 

1,11.1111.4 kiwi; 111 

R.11 I  IR  
Ui 

i , I  III  

C
om

p r
as

.g
ov

.b
r  -

  0
  S

IT
E

  D
E

 C
O

M
P

R
A

S D
O

 G
O

V
E

R
N

O
 

11111111111111111111111111111111011111}1111111111111111111}111HMIIIIIIIiiiiiiiiiii111111111lliiiiiiii gliiiiiiiiiiii11 

i 1 . 



Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_uasg=928285&numprp=1722...  

O 

17 of 17 21/12/2022 11:15 



• 

• 



Compras  
Rua Lathan° Boutin, 90 

Pinheirinho — Curitiba/PR 
81.110-522 
3316-5942 

compras@feaes.curitiba.pr.gov.br  

3>i? 

Memorando n.° 217 - Compras 11 de novembro de 2022. 

De: Coordenadora de Compras Feas 

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas -  NC Juliano  Eugenio da Silva 

Referente: Pregão Eletrônico n° 172/2022 .7  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 exióidos no Anexo I do Edital de Embasamento:  

• ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA;  

• CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA; )40-- 

• ERGHO PRODUTOS PARA A ERGONOMIA HOSPITALAR LTDA;  

GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;  

• IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI;  

1 J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA; 1.16/7-- 

1  JOHNNY  FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA LTDA;  

• LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA;  

1 MALVAGLIA COMERCIAL LIDA; %.7 

1 MEDEFE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA; v 

• MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA;  

• NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS  MEDICOS  

EIRELI.  

1 RBR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA;  

1  TS MEDICAL  COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO 

HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA. V 

Em relação aos itens cotado, informo: 

Item 01: 53567 / BR0270585 / Dispositivo Urinário Externo - Médio N° 05 

• A empresa MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA  anexou na plataforma 

Comprasnet a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e 

1 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162

