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Ata de registro de pregos. 
Ata de Registro de Pregos n.° 10. 
Processo Administrativo n°: 273/2022. 
Pregão Eletrônico /7. c)  172/2022. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, na Fundação Estatal de Atenção à Saúde, sita à Rua  

Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 3° andar, bairro Capão Raso, reuniram-

se o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor 

Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade 

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

De Produtos Médico Hospitalares Ltda., com sede na Rua Mandaguaçu, 294 - Loja 

Loja 7 - Emiliano Perneta, Pinhais / Paraná, CEP 83.324-430, CNPJ 

28.537.922/0001-51, neste ato representada por Roberto Bulka, CPF 763.895.969-

87, tendo em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 

172/2022, cujo objeto é o "Registro de pregos para futuro fornecimento de 

material de consumo médico hospitalar", e resolveram e acordaram firmar a 

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

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

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

unitários: 

Itens com 1° menor prego 

28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LIDA 

Item Descrição Unidade de 
Fornecimento Quantidade Critério de 

Valor (*) 
Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

6 Conector uso Unidade 9000 R$ 5,9703 R$ 2,4600 R$ 
22.140,0000 medico 

Marca RMDESC 
Fabricante: RMDESC 
Modelo / Versão: VAINULADO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "212147 / BR0455853 / Dispositivo tipo Luer  Lock  Valvulado, 
Sistema Fechado Dispositivo tipo luer  lock,  sistema fechado. Dispositivo em material plástico resistente com 
corpo transparente. Apresentação: embalagem deverá ser individual, estéril, permitindo a abertura com técnica 
asséptica, sem uso de instrumental. Deve conter os seguintes dados: marca comercial, lote, data de fabricação, 
validade da esterilização e n.° do registro do produto no Ministério da  Sande  RMS.: 80263409027" 

36 Reanimador Unidade 10 R$ 156,9940 R$ 134,8000 R$ 
1.348,0000 manual 

Marca FARMA I  EX  
Fabricante: FARMATEX 
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Modelo / Versão: INFANTIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "215042 / BR0456413 / Reanimador Manual Infantil com Máscara e  
corn  Reservatório: Ressuscitador manual de tamanho infantil, autoclavivel, constituído de balão de  silicone  
transparente de 500 mi a 700 mi, em formato anatômico, com reservatório para oxigênio em  PVC  transparente, 
adequado ao tamanho do  ambit.  Projetado para permitir uma larga faixa de frequências respiratórias na 
ventilação 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, alem de possibilitar a troca de seu diafragma. Balão com conexão para 
oxigênio e válvula de admissão de ar para conexão da bolsa reservatório 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  coin  bojo transparente e coxim de  silicone,  formato anatómico, tamanho infantil. 0 conjunto 
deveri vir acondicionado em bolsa própria para transporte. RMS.: 80440960008" 

Total do Fornecedor: R$ 
23.488,0000  
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Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são 

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

Oficial do Município de Curitiba. 

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

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

172/2022. 

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

a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a 

aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

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

aprovada, será assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz 
Diretor-Geral Feas  

O  

RICARDO DE  AND pAR
ss
oE
i na

N
d
c
o deforma  

7i58
d
9
ig
s
i
o
tal por RICARDO DE ANDRADE 

PROENCA:0460715895 do Brasil -  REP,  ou=RFB e-CPF Al, ou=VALID, ou=AR 
DN:c=13R, o=ICP-Brasli, ou=Seautaria da Receita Federal 

CDPR, ou-71.4deoconferencia, 00=37637423000127, 
cn=RICARDO DE ANDRADE PR0ENCA:64607158950 
Dados: 2023.01.64183567 -0360' 

RBR Comércio De Produtos Médico 
Hospitalares Ltda. 

Contratada 
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Ata de registro de pregos. 
Ata de Registro de  Preps  n.° 11. 
Processo Administrativo n°: 273/2022. 
Pregão Eletrônico n. ° 172/2022. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, na Fundação Estatal de Atenção à Saúde, sita à Rua  

Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 3° andar, bairro Capão Raso, reuniram-

se o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor 

Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade 

de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa MG35 Atacado 

Da Saúde Ltda., com sede na Rua Desembargador Cid Campelo, 6598 - Loja 08 

Cond. Logístico Cic Cd - Cidade Industrial, Curitiba / Paraná, CEP 81.250-510, 

CNPJ 39.239.472/0001-37, neste ato representada por Ana Flávia Gonçalves De 

Paula Ataide, CPF 082.319.659-39, tendo em vista as condições estabelecidas no 

edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo objeto é o "Registro de pregos para 

futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar", e resolveram e 

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

estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e 

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

respectivos preços unitários: 

Itens com 1° menor oreco 
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA 

Item Descrição Unidade de 
Fornecimento Quantidade Critério de 

Valor (*) 
Valor 

Unitário 
Valor Global 

1 Dispositivo Externo P/ Unidade 2500 R$ 1,5043 R$ 1,0200 R$ 
2.550,0000 Incontinência Urinaria 

Marca: BIOSANI 
Fabricante: BIOSANI 
Modelo / Versão: BIOSANI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO URINÁRIO EXTERNO MÉDIO N°05- Masculino, 
confeccionado em látex, modelo condon, formato anatômico, tamanho médio (n° 05),  corn  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. 
RMS:80286000036 

2 Dispositivo Externo P/ Unidade 2500 R$ 1,5114 R$ 1,0200 R$ 
2.550,0000 incontinência I Jrinari a  

Marca: BIOSANI 
Fabricante: BIOSANI 
Modelo / Versão: BIOSANI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO UR1NÁRIO EXTERNO GRANDE N°06- 
Masculino, confeccionado em látex, pao.delo condon, formato anatômico, tamanho médio (n° 05), com 
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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. R1VIS:80286000036 

3 Cateter periférico Unidade 5000 R$ 0,4158 R$ 0,3400 R$ 
1.700,0000 

Marca: MEDIX 
Fabricante: MEDIX 
Modelo / Versão: MEDIX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo para infusão 19G, descartável, com dispositivo de 
segurança, utilizado em infusão de soluções endovenosa periférica e/ou coleta de sangue, conhecido pela 
denominação de  scalp.  Constituído por: agulha com protetor e dispositivo de segurança, 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 
siliconizada 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, facilitando a pega 
durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência. A cor da asa deverá seguir a 
padronização que facilite a identificação do calibre. Deve haver perfeita fixação entre o tubo e a agulha. Tubo  
extensor  em  silicone  ou vinilico, flexível, atóxico, apirogênico, transparente, livre de dobras, medindo 28cm 
(variação permitida: ± 3cm), com conector e tampa. Deverá ter em sua extremidade  distal  um conector capaz de 
encaixar-se com perfeição A seringa e/ou equipos e dispor de tampa tipo rosca. Produto de uso único, 
esterilizado, descartável, embalado individualmente, pronto para uso, isento de partículas contaminadas e 
ausência de vazamentos nas condições criticas de uso ou de ensaio simulado. Na embalagem individual conter 
os dados: nome comercial, empresa fabricante, identificação 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 Oxido 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 individuais. RMS: 80495510079 

4 Cateter periférico Unidade 25000 R$ 0,3447 R$ 0,3300 R$ 
8.250,0000 

Marca: MEDIX 
Fabricante: MEDIX 
Modelo / Versão: MEDIX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo para infusão 21G, descartável, com dispositivo de 
segurança, utilizado em infusão de soluções endovenosa periférica e/ou coleta de sangue, conhecido pela 
denominação de  scalp.  Constituído por: agulha com protetor e dispositivo de segurança, 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 
siliconizada 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, facilitando a pega 
durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência. A cor da asa deverá seguir a 
padroni7ação que facilite a identificação do calibre. Deve haver perfeita fixação entre o tubo e a agulha. Tubo  
extensor  em  silicone  ou vinilico, flexível, atóxico, apirogenico, transparente, livre de dobras, medindo 28cm 
(variação permitida: ± 3cm), com conector e tampa. Deverá ter em sua extremidade  distal  um conector capaz de 
encaixar-se com perfeição A seringa e/ou equipos e dispor de tampa tipo rosca. Produto de uso único, 
esterilizado, descartável, embalado individualmente, pronto para uso, isento de partículas contaminadas e 
ausência de vazamentos nas condições criticas de uso ou de ensaio simulado. Na embalagem individual conter 
os dados: nome comercial, empresa fabricante, identificação do produto e calibre, data de fabricação e validade, 
método de esterilização, lote e n° do registro no Ministério da Saúde. A esterilização deverá ser pelo método de 
Oxido 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 individuais. RMS: 80495510077 
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5 Cateter periférico Unidade 25000 R$ 0,3659 R$ 0,3500 RS 
8.750,0000 

Marca: MEDIX 
Fabricante: MEDIX 
Modelo / Versão: MEDIX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo para infusão 21G, descartável, com dispositivo de 
segurança, utilizado em infusão de soluções endovenosa periférica e/ou coleta de sangue, conhecido pela 
denominação de  scalp.  Constituído por: agulha com protetor e dispositivo de segurança, 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 
siliconizada com  silicone  cirúrgico,  coin  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, facilitando a pega 
durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência. A cor da asa deverá seguir a 
padronização que facilite a identificação do calibre. Deve haver perfeita fixação entre o tubo e a agulha. Tubo  
extensor  em  silicone  ou vinilico, flexível, atOxico, apirogenico, transparente, livre de dobras, medindo 28cm 
(variação permitida: ± 3cm), com conector e tampa. Deverá ter em sua extremidade  distal  um conector capaz de 
encaixar-se com perfeição A seringa e/ou equipos e dispor de tampa tipo rosca. Produto de uso único, 
esterilizado, descartável, embalado individualmente, pronto para uso, isento de partículas contaminadas e 
ausência de vazamentos nas condições criticas de uso ou de ensaio simulado. Na embalagem individual conter 
os dados: nome comercial, empresa fabricante, identificação do produto e calibre, data de fabricação e validade, 
método de esterilização, lote e n° do registro no Ministério da Saúde. A esterilização deverá ser pelo método de 
Oxido 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 individuais. RMS: 80495510077 

11 Equipo Unidade 1000 R$ 1,5400 R$ 1,4000 R$ 
1.400,0000 

Marca: BIOSANI 
Fabricante: BIOSANI 
Modelo / Versão: BIOSANI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo microgotas com respiro, filtro de partícula e injetor estéril 
utilizado para infusão de soluções parenterais, composto de: 1) ponta perfurante trifacetada com no mínimo 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 interior do equipo; 2) câmara transparente e flexível, em material atOxico, com 
gotejamento 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 significantemente 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 medicamentos/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.  0 
conector devfir#.: apresentar-se adaptado a um protetor externo para manter a esterilidade do conector luer 
macho e do(iUterior do equipo; 6) pinça rolete, contendo roldana, estando em perfeitas condições para controle 
do gotejamento. embalagem deverá ser individual, estéril, permitindo a abertura com técnica asséptica, sem 
uso de instrum tal. Devem conter os seguintes dados: marca comercial, lote, data de fabricação, validade da 
esterilização n° do registro do produto no Ministério da Saúde. RMS. 80286000045 

12 Equipo Unidade 2000 R$ 5,9125 R$ 1,2900 R$ 
2.580,0000 

Marca: TKL 
Fabricante: TKL 
Modelo / Versão: TKL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo  enteral  com sistema fechado para gotejamento por gravidade 
para nutrição  enteral;  ponta em cruz adaptável aos frascos de nutrição  enteral  de sistema 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 comprimento; regulador de fluxo (pina rolete) para controle manual de gotejamento com 
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segurança; conector escalonado, contendo protetor. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme 
termoplistico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e de validade e 
registro no MS. RMS: 80288090106 

17 Fita Hospitalar Rolo 10,00 M 5000 R$ 5,4600 R$ 4,7800 R$ 
23.900,0000 

Marca: CIEX 
Fabricante: CIEX 
Modelo / Versão: CIEX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Micropore 50mmx10m Hipoalergênica Fita adesiva cirúrgica, 
tipo micropore, medindo 50mm de largura por 10m de comprimento, isento de substâncias alergenicas e 
nocivas A salde. Confeccionado 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 adesiva uniformemente distribuída a base de polimero acrílico, 
hipoalergênico, capaz de produzir fixação adequada e permitir fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas 
na superfície da pele. A fita micropore deverá apresentar resistência adequada aos meios usuais de esterilização 
não deformando ao desenrolar, vir enrolado em carretel de peça única, com capa protetora externa, contendo 
dados como marca comercial, dimensões, procedência de fabricação, lote e data de validade. Serão aceitas 
variações de ± 10% na largura da fita. RMS: 10332829016 

18 Fio De Sutura Unidade 120 R$ 11,2133 R$ 6,1500 R$ 738,0000 
Agulhado  

Marca: SHALON 
Fabricante: SHALON 
Modelo / Versão: SHALON 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fio de sutura Polipropileno não abs n°4.0 c/2 ag2,0cm, cilíndrica, 
1/2, fio 75cm 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 cilíndrica, 1/2 circulo, encastoamento laser  drill,  
comprimento do fio de 75cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos 
simbolos 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%. 
RMS: 10243410014 

19 Fio De Sutura Unidade 120 R$ 6,7367 R$ 6,1500 R$ 738,0000 
Agulhado 

Marca: SHALON 
Fabricante: SHALON 
Modelo / Versão: SHALON 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fio de sutura Polipropileno não abs n°3.0 c/2 ag2,5cm, a 3,0 Fio 
cirúrgico sintético monofilamentar de polipropileno, inabsorvivel, cor azul, n°. 3-0, com 2 agulhas de aço 
inoxidável de alta qualidade de 2,5 cm a 3,0cm ponta cilindrica 1/2 circulo, encastoamento laser  drill,  
comprimento do fio de 75cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos 
simbolos 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%. 
RMS: 10243410014 

21 Gorro Hovitplar Embalagem 100,00 200 R$ 26,6220 R$ 9,9900 R$  
UN  1.998,0000 

Marca: ANADONA 
Fabricante: ANADONA 
Modelo / Versão: ANADONA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gorro tipo touca, sanfonado, confeccionado em não tecido 100% 
polipropileno hidrofilico, material de alta tecnologia, com duas amarras (tiras) de 15cm cada, tamanho único, 
na cor branca, usado para evitar a queda de cabelos em ambientes onde  lid  necessidade de alta limpeza, 
combinando conforto e resistencia,uso único e individual. Apresentação: caixas com 100 unidades. A cotação 
deve ser feita em caixa com 100 unidades. A embalagem externa deverá apresentar a identificação do 
fabricante, do produto, o n.° do lote, a data de fabricaÇão e a data de validade do produto. RMS: 80175349005 

22 Gorro hospitalar Unidade 250000 R$ 0,0932 R$ 0,0600 R$ 
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15.000,0000 

Marca: SSPLUS 
Fabricante: SSPLUS 
Modelo / Versão: SSPLUS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gorro tipo touca, sanfonado, confeccionado 100% em polipropileno, 
na cor branca. Soldado eletronicamente por ultrassom. 0 elástico deverá ser revestido e perfeitamente adaptado 
a todo perímetro da touca. Comprimento da sanfona fechada: no mínimo 20cm, podendo variar -I-1-10%. 
Gramatura: 30g/m2. Espessura: no mínimo 0,055mm. Medidas: 500 x 520mm podendo variar +1- 5%. 
Apresentação: embalagem com 100 unidades. A embalagem externa deverá apresentar a identificação do 
fabricante, do produto, o número do lote, a data de fabricação e a data de validade do produto. Observação: A 
cotação deve ser em unidades. RMS: 80747669001 

23 Baste flexível Caixa 75,00  UN  1200 R$ 1,8437 R$ 1,5000 R$ 
1.800,0000 

Marca:  COTTON  FARMATEX 
Fabricante:  COTTON  FARIVIA1EX 
Modelo / Versão:  COTTON  FARMATEX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hastes Flexíveis com Pontas de Algodão (tipo cotonetes) . Flexível e 
inquebrável, com haste em polipropileno e com as extremidades cobertas por algodão hidrófilo ou hidrofilizado 
absorvente, tratada com bactericida ou antigerme e macia. 0 algodão não deverá desprender das pontas com 
facilidade. RMS: RDC 142/2017 

27 Luva cirúrgica Par 12000 R$ 1,4718 R$ 1,2000 R$ 
14.400,0000 

Marca: LIFEPLUS 
Fabricante: LIFEPLUS 
Modelo / Versão: LIFEPLUS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 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. Para lubrificação das 
luvas deverá ser utilizado pó bio absorvível atóxico e hipoalergenico 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). Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou qualquer 
outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma anatômica da mão com espaços 
interdigitais, devidamente estruturados a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As 
luvas 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 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. 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. RMS: 80256170022 

28 Luva cirúrgica Par 500 R$ 6,5286 R$ 4,2200 R$ 
2.110,0000 

Marca: DESCARPACK 
Fabricante: DESCARPACK 
Modelo / Versão: DESCARPACK 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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  area  palmar e do punho, deverão estar de acordo com cada número padrão a fim de haver perfeita 
condição de uso. iluvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (6.5). Bordas dos 
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punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou qualquer outro defeito capaz de 
prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente 
estruturados a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As luvas 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 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 constar: - tamanho; - nome e tipo de 
produto; - identificação do fabricante; - quantidade; - Ines e ano da esterilização; - tipo de esterilização; - lote 
de fabricação; - prazo de validade - mês e ano de fabricação; - demais requisitos legais. RMS: 10330660308 

29 Luva cirúrgica Par 500 R$ 5,4225 R$ 4,2200 R$ 
2.110,0000 

Marca: DESCARPACK 
Fabricante: DESCARPACK 
Modelo / Versão: DESCARPACK 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva cirúrgica estéril - n° 7,0, de primeira qualidade, 100% isenta de  
latex,  sem pó e com espessura  minima  0,12mm. Deverá possuir formato anatômico, o comprimento 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. As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (6.5). Bordas dos 
punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou qualquer outro defeito capaz de 
prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente 
estruturados a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As luvas 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 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 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. RMS: 10330660308 

30 Luva cirúrgica Par 500 R$ 4,2833 R$ 4,2200 R$ 
2.110,0000 

Marca: DESCARPACK 
Fabricante: DESCARPACK 
Modelo / Versão: DESCARPACK 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva cirúrgica estéril - n° 7,5, de primeira qualidade, 100% isenta de  
latex,  sem pó e com espessura  minima  0,12mm. Deverá possuir formato anatômico, o comprimento 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. As luvas deverão ter cor natural e tamanho conforme padrão brasileiro (6.5). Bordas dos 
punhos devidamente reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou qualquer outro defeito capaz de 
prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente 
estruturados a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As luvas 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 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 constar: - tamanho; - nome e tipo de 
produto; - identificação do fab . te; - quantidade; - mês e ano da esterilização; - tipo de esterilização; - lote 
de fabricação; - prazo de vali ade - mês e ano de fabricação; - demais requisitos legais. RMS: 10330660308 
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Luva cirúrgica R$ 7,6325 R$ 4,2200 R$ 
2.110,0000  

31  Par 500 

Marca: DESCARPACK 
Fabricante: DESCARPACK 
Modelo / Versão: DESCARPACK 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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  Area  palmar e do punho, deverão estar de acordo com cada número padrão a Em 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, furos ou qualquer outro defeito capaz de 
prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente 
estruturados a fim de permitir completa independência de movimento dos dedos. As luvas 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  corn  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 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. RMS: 10330660308 

Total do Fornecedor: R$ 
94.794,0000  
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Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto registrados, são 

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

Oficial do Município de Curitiba. 

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

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

172/2022. 

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

a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a 

aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e 
ANA FLAVIA shade  dignalmente per ANA FLAVIA 

aprovada,  sera  assinada pelas partes: C—BR 0=1CP-Brasil, OU=Seenerefie de Renato 
314CALVES DE PAULA ATAIDE08231965939 

GONCALVES DE. F.V.  CVO -RFB, OU=RFB e-CPF 03, OU= 
• VAUD, ØLIUHA SENHA DIGRAL, OU=Presenciel, 

PAULA •.. 011=10n20030003115, CN=ANA FLAVIA 
GONCALVES DE PAULA ATAIDE,08231865839 

ATAIDE:0823196593. noT:" ° ""' 
13,44Z-03TO' 

9 Fcar POF  Reeder  Vers8o: 12.0.2 
2023;01.06  

Sezifredo Paulo Alves Paz MG35 Atacado Da Saúde Ltda. 
Diretor-Geral Feas Contratada 
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42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 

Item Descrição Unidade de 
Fornecimento 

Quantidade Critério de 
Valor (*) 

Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

7 Dreno cirúrgico Unidade 100 R$ 27,4180 R$ 19,8300 R$ 
1.983,0000 

Marca: MEDSHARP 
Fabricante: MEDSHARP 
Modelo / Versão: SUCCAO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dreno cirúrgico - Dreno Cirúrgico Material:  Silicone  , Modelo: 
Tubular , Componente: Introdutor Em  Ago  Inoxidável , Embalagem: Embalagem Individual , Componente 
Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Componente I: Cl Válvula Antirrefluxo E  Extensor  
Cl  Clamp  , Componente  Ii:  Radiopaco , Conector Universal: Cl Conector Duplo , Volume: Cerca De 600 ML, 
Tipo Uso: Estéril, Descartável , Calibre: 14 FRENC 

8 Dreno cirúrgico Unidade 100 R$ 27,0167 R$ 20,2500 R$ 
2.025,0000 

Marca: MEDSHARP 
Fabricante: MEDSHARP 
Modelo / Versão: SUCCAO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dreno cirúrgico - Dreno Cirúrgico Material:  Silicone  , Modelo: 
Tubular , Componente: Introdutor Em  Ago  Inoxidável , Embalagem: Embalagem Individual , Componente 
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Ata de registro de pregos. 
Ata de Registro de Pregos n.° 12. 
Processo Administrativo n°: 273/2022. 
Pregão Eletrônico n. ° 172/2022. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, na Fundação  Estate!  de Atenção á  Seale, site  à Rua  

Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 3° andar, bairro Capão Raso, reuniram-

se o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor 

Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade 

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

Produtos Médico-Hospitalares Ltda., com sede na Rua Couber Pinto Dionisio, 55 - 

Cidade Industrial, Curitiba / Paraná, CEP 81.460-140, CNPJ 42.587.791/0001-48, 

neste ato representada por Pietra Camilo Dos Santos, CPF 132.241.229-43, tendo 

em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo 

objeto é o "Registro de pregos para futuro fornecimento de material de 

consumo médico hospitalar", e resolveram e acordaram firmar a presente Ata de 

Registro de Preços, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, 

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

referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos preços unitários: 

Itens com 1° menor preço 



• 

• 



.-----Sezifredo Pau o Alves Paz 
Diretor-Geral Feas 

Feas 
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Adicional: Cl Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Componente I: Cl Válvula Antirrefluxo E  Extensor  
Cl  Clamp  , Componente  Ii:  Radiopaco , Conector Universal: Cl Conector Duplo , Volume: Cerca De 600 ML, 
Tipo Uso: Estéril, Descartável , Calibre: 18 FRENC 

13 Exercitador Unidade 200 R$ 26,7375 R$ 25,3000 R$ 
musculatura  5.060,0000 

Marca: RESPIRON 
Fabricante: NCS 
Modelo / Versão:  CLASSIC  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Exercitador musculatura - Exercitador Musculatura Tipo Encaixe: 
Base Reforçada,Sem Regulador,Sem Filtro , Tipo: Respiratória, Características Adicionais: C/3 Esferas,Selado 
Por Us,AnatOmico,Uso Individual 

25 Lamina bisturi Unidade 3000 R$ 0,3247 R$ 0,3000 R$ 
900,0000 

Marca. ADVANTIVE 
Fabricante: ADVANTIVE 
Modelo / Versão: CARBONO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lamina bisturi - Lamina Bisturi Material: Aço Carbono , Tipo: 
Descartável , Tamanho: N°20 , Características Adicionais: Embalada Individualmente , Esterilidade: Estéril 

Total do Fornecedor: R$ 
9.968,0000 

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

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

Oficial do Município de Curitiba. As obrigações da Contratada e da Feas e demais 

condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de Embasa-

mento do Pregão Eletrônico n° 172/2022. Conforme Decreto n° 290/2016  art.  15, a 

existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-

se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada pre-

ferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. Nada mais havendo a 

ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 

pelas partes: 

Assinado de forma 
digital por PIETRA 
CAMILO DOS 
SANTOS:13224122943 
Dados: 2023.01.10 
11:27:16 -0300' 

Csmed Produtos Médico-Hospitalares  
Ltd  a. 

Contratada 

PIETRA CAMILO 
DOS 
SANTOS:132241 
22943 

dIP 
ANI , 

Diretor Administrativo-Fi 
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Ata de registro de pregos. 
Ata de Registro de Pregos n.° 13. 
Processo Administrativo n°: 273/2022. 
Pregão Eletrônico n. ° 172/2022. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, na Fundação Estatal de Atenção à Saúde, sita à Rua  

Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 3° andar, bairro Capão Raso, reuniram-

se o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor 

Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade 

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

Contesini De Oliveira Ltda., com sede na Rua  Sao  José, 3815 - São Cristóvão, CEP 

83.040-230, São José dos Pinhais / Paraná, CNPJ 85.081.446/0001-40, neste ato 

representada por  Johnny  Felipe Contesini De Oliveira, CPF 042.398.139-05, tendo 

em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo 

objeto é o "Registro de pregos para futuro fornecimento de material de 

consumo médico hospitalar", e resolveram e acordaram firmar a presente Ata de 

Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, 

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

referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos preços unitários: 

Itens com 1° menor prego 

85.081.446/0001-40 -  JOHNNY  FELIPE CONTESIN1 DE OLIVEIRA LTDA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de 
Valor (*) 

Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

14 Fxtensor infusão Unidade 500 R$ 21,3500 R$ 18,2300 R$ 
9.115,0000 vascular 

Marca: HRA 
Fabricante: HRA 
Modelo / Versão: 180ESDV 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 213279/ BR0465027 /  Extensor  Anelado Duplo Para Ressonância e 
Tomografia: Ampla concorrência Tubo  extensor  12FR x 180cm  ern PVC  flexível, conector em "Y" e 
conectores Luer  Lock  Macho reversível e Fêmea. Com  válvula antitTefluxo em cada extensão do Y em 
Policarbonato. Tampa das conexões em  PVC.  Usado para infusão de contraste radiológico, soro e 
medicamentos através de bombas injetoras de duas seringas. - Marca HRA - ANVISA 82112329009 

Total do Fornecedor: R$ 
9.115,0000  
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Sezifredo Paulo Alves Paz 
Diretor-Geral Feas 

Diretor Administrativ I ro  

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  

 

 

 

  

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

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

Oficial do Município de Curitiba. 

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

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

172/2022. 

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

a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a 

aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

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

aprovada, será assinada pelas partes: 

Assinado de forma digital por  
JOHNNY  FELIPE JOHNNY  FELIPE CONTESINI DE 

CONTESINI DE OLIVEIRA:04239813905 

OLIVEIRA:04239813905 Dados: 2023.01.03 15:54:57 
-0300'  

Johnny Felipe Contesini De Oliveira Ltda.  
Contratada 
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Marca: pias 

Fabricante: pias 

Modelo / Versão: medio 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Saco Plástico, Transparente, 4 Furos (24 X 33 Cm) aco 
plástico, transparente, incolor, com quatro furos, medindo 24 x 33 cm, espessura de 0,10 micra 

(tolerância da espessura de 10% para mais ou para menos). 

Total do Fornecedor: R$ 13.168,0000  

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 11 de janeiro de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 13. 

Processo Administrativo n°: 273/2022. 

Pregão Eletrônico n. 0172/2022. 

Interessado: Fundação  Estate!  de Atenção à Saúde. 

Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de material de 

consumo médico hospitalar. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e  tits,  na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Fundação 
Estatal de Atenção à Saúde, sita à Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161,30  andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 
o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 

CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa  Johnny  Felipe 
Contesini De Oliveira Ltda., com sede na Rua São José, 3815 - Sâo Cristóvão, CEP 83.040-230, São José dos Pinhais  
Parana,  CNPJ 85.081.446/0001-40, neste ato representada por  Johnny  Felipe Contesini De Oliveira, CPF 042.398.139-05, 
tendo em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo objeto é o "Registro de pregos 
para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar", e resolveram e acordaram firmar a presente Ata de 
Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 
8.666/93 e Decreto Municipal n° 290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos unitários:  
Hens  com 10  menor prego 

85.081.446/0001-40 -  JOHNNY  FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA LTDA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de Valor 

(0)  
Valor Unitário Valor Global 

14 
Extensor  infusão 

vascular 
Unidade 500 R$21,3500 R$ 18,2300 R$9.115,0000 

CURITIBA N° 8 - ANO XII 

CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2023 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Marca: HRA 

Fabricante: HRA 

Modelo / Versão: 180ESDV 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 213279 / BR0465027 /  Extensor  Anelado Duplo Para 
Ressonância e Tomografia: Ampla concorrência Tubo  extensor  12FR x 180cm em  PVC  flexível, conector 
em "V" e conectores Luer  Lock  Macho reversível e Fêmea. Com  válvula antirrefluxo em cada extensão 
do Y em Policarbonato. Tampa das conexões em  PVC.  Usado para infusão de contraste radiológico, 
soro e medicamentos através de bombas injetoras de duas seringas. - Marca HRA - ANVISA 
82112329009 

Total do Fornecedor: R$ 9.115,0000  

Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 
data da publicação desta ata no Diário Oficial do Municipio de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 
Embasamento do Pregão Eletrônico n° 172/2022. 
Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração a contratar, facultando-
se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada,  sera  assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz Johnny  Felipe Contesini De Oliveira Ltda. 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo-Financeiro 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 12 de janeiro de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 12. 

Processo Administrativo n°: 273/2022. 

Pregão Eletrônico n. ° 172/2022. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção A Saúde. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de material de 

consumo médico hospitalar. 
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CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2023 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde, sita à Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161,30  andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 

o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 

CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa Csmed 
Produtos Médico-Hospitalares Ltda., com sede na Rua Gouber Pinto Dionisio, 55 - Cidade Industrial, Curitiba / Paraná, CEP 
81.460-140, CNPJ 42.587.791/0001-48, neste ato representada por Pietra Camilo Dos Santos, CPF 132.241.229-43, tendo  ern  
vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo objeto é o "Registro de pregos para futuro 
fornecimento de material de consumo médico hospitalar", e resolveram e acordaram firmar a presente Ata de Registro de 

Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n°8.666/93 e Decreto 

Municipal n°290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos unitários: 
Itens com 1° menor prego 

42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de Valor 

(*) 
Valor Unitário Valor Global 

7 Dreno cirúrgico Unidade 100 R$ 27,4180 R$ 19,8300 R$ 1.983,0000 

Marca: MEDSHARP 

Fabricante: MEDSHARP 

Modelo / Versão: SUCCAO 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dreno cirúrgico - Dreno Cirúrgico Material:  Silicone,  Modelo: 

Tubular, Componente: Introdutor Em  Ago  Inoxidável, Embalagem: Embalagem Individual, Componente 

Adicional: Cl Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E  

Extensor  C/  Clamp  , Componente li: Radiopaco , Conector Universal: Cl Conector Duplo , Volume: Cerca 

De 600 ML, Tipo Uso: Estéril, Descartável , Calibre: 14 FRENC 

8 Dreno cirúrgico Unidade 100 R$ 27,0167 R$ 20,2500 R$ 2.025,0000 

Marca: MEDSHARP 

Fabricante: MEDSHARP 

Modelo / Versão: SUCCAO 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dreno cirúrgico - Dreno Cirúrgico Material:  Silicone,  Modelo: 
Tubular, Componente: Introdutor Em  Ago  Inoxidável, Embalagem: Embalagem Individual , Componente 

Adicional: C/ lieservatono Graduado -- Pressão-Negativa7Componente I: Cl Válvula Antirrefluxo-E  

Extensor  Cl  Clamp  , Componente li: Radiopaco , Conector Universal: C/ Conector Duplo , Volume: Cerca 
De 600 ML, Tipo Uso: Estéril, Descartável , Calibre: 18 FRENC 

13 
Exercitador 

musculatura 
Unidade 200 R$ 26,7375 R$ 25,3000 R$ 5.060,0000 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICIPIO DE CURITIBA 

Marca: RESPIRON 

Fabricante: NCS 

Modelo / Versão:  CLASSIC  

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Exercitador musculatura - Exercitador Musculatura Tipo 
Encaixe: Base Reforgada,Sem Regulador,Sem Filtro , Tipo: Respiratória , Características Adicionais: C/3 

Esferas,Selado Por Us,Anatamico,Uso Individual 

25 Lâmina bisturi Unidade 3000 R$ 0,3247 R$ 0,3000 R$ 900,0000 

Marca: ADVANTIVE 

Fabricante: ADVANTIVE 

Modelo / Versão: CARBONO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lamina bisturi - Lamina Bisturi Material:  Ago  Carbono , Tipo: 

Descartável , Tamanho: N° 20, Características Adicionais: Embalada Individualmente, Esterilidade: 

Estéril 

Total do Fornecedor: R$ 9.968,0000 

Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação desta ata no Diário Oficial do Municipio de Curitiba. As obrigações da Contratada e da Feas e demais 
condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 172/2022. 

Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-
se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, será 

assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz Corned  Produtos Médico-Hospitalares Ltda. 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo-Financeiro 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 12 de janeiro de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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Dispositivo 

Externo P/ 

Incontinência 

Urinária 

2  Unidade 2500 R$ 1,5114 R$ 1,0200 R$ 2.550,0000  

Marca: BIOSANI 

Fabricante: BIOSANI 

Modelo / Versão: BIOSANI 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO URINÁRIO EXTERNO GRANDE N°06-

Masculino, confeccionado em  latex,  modelo condon, formato anatômico, tamanho médio (n° 05), com 

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. RMS:80286000036 

3  Cateter periférico Unidade 5000 R$ 0,4158 R$ 0,3400 R$ 1.700,0000  

Ata de Registro de Pregos n.° 11. 

Processo Administrativo n°: 273/2022. 

Pregão Eletrônico n. ° 172/2022. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de material de 

consumo médico hospitalar. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e  tits,  na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde, sita à Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161,3° andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 

o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 

CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa MG35 Atacado 
Da Saúde Ltda., com sede na Rua Desembargador Cid Campelo, 6598 - Loja 08 Cond. Logístico Cic Cd - Cidade Industrial, 

Curitiba / Paraná, CEP 81.250-510, CNPJ 39.239.472/0001-37, neste ato representada por Ana Flávia Gonçalves De Paula 
Atalde, CPF 082.319.659-39, tendo em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo 

objeto é o "Registro de pregos para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalae, e resolveram e 

acordaram firmar a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, 
subsidiariamente a Lei Federal n°8.666/93 e Decreto Municipal n° 290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus 

respectivos pregos unitários: 

Itens com 1° menor prego 

39.239.472/0001 37- MG35 ATACADO DA SAUDE LIDA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de Valor 

(*) 
Valor Unitário Valor Global 

1 

Dispositivo 

Externo P/ 

Incontinência 

Urinária 

Unidade 2500 R$ 1,5043 R$ 1,0200 R$ 2.550,0000 

Marca: BIOSANI 

Fabricante: BIOSANI 

Modelo / Versão: BIOSANI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPOSITIVO URINÁRIO EXTERNO MÉDIO N°05- Masculino, 

confeccionado em látex, modelo condon, formato anatômico, tamanho 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. RMS:80286000036 
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Marca: MEDIX 

Fabricante: MEDIX 

Modelo / Versão: MEDIX 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo para infusão 19G, descartável, com dispositivo de 

segurança, utilizado em infusão de soluções endovenosa periférica e/ou coleta de sangue, conhecido 

pela denominação de  scalp.  Constituído por: agulha com protetor e dispositivo de segurança, 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 fines confeccionadas em  ago  

inoxidável, totalmente siliconizada 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  peril  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 padronização que facilite a identificação 

do calibre. Deve haver perfeita fixação entre o tubo e a agulha. Tubo  extensor  em  silicone  ou vinflico, 

flexivel, atóxico, apirogênico, transparente, livre de dobras, medindo 28cm (variação permitida: ± 3cm), 

com conector e tampa. Deverá ter em sua extremidade  distal  um conector capaz de encaixar-se com 

perfeição à seringa e/ou equipos e dispor de tampa tipo rosca. Produto de uso  Calico,  esterilizado, 

descartável, embalado individualmente, pronto para uso, isento de partículas contaminadas e ausência 

de vazamentos nas condições criticas de uso ou de ensaio simulado. Na embalagem individual conter os 

dados: nome comercial, empresa fabricante, identificação 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 individuais. RMS: 80495510079 

4  Cateter periférico Unidade 25000 R$ 0,3447 R$ 0,3300 R$ 8.250,0000  

Marca: MEDIX 

Fabricante: MEDIX 

Modelo / Versão: MEDIX 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo para infusão 21G, descartável, com dispositivo de 

segurança, utilizado em infusão de soluções endovenosa periférica e/ou coleta de sangue, conhecido 

pela denominação de  scalp.  Constituído por: agulha com protetor e dispositivo de segurança, 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  ago  

inoxidável, totalmente siliconizada 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, facilitando a pega durante a punção e a estabilização do dispositivo 

durante o tempo de permanência. A cor da asa deverá seguir a padronização que facilite a identificação 

do calibre. Deve haver perfeita fixação entre o tubo e a agulha. Tubo  extensor  em  silicone  ou vinilico, 

flexível, atóxico, apirogênico, transparente, livre de dobras, medindo 28cm (variação permitida: ± 3cm), 

com conector e tampa. Deverá ter em sua extremidade  distal  um conector capaz de encaixar-se com 

perfeição à seringa e/ou equipos e dispor de tampa tipo rosca. Produto de uso único, esterilizado, 

descartável, embalado individualmente, pronto para uso, isento de partículas contaminadas e ausência 

de vazamentos nas condições criticas de uso ou de ensaio simulado. Na embalagem individual conter os 

dados: nome comercial, empresa fabricante, identificação do produto e calibre, data de fabricação e 
validade, método de esterilização, 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 individuais. RMS: 80495510077 

5  Cateter periférico Unidade 25000 R$ 0,3659 R$ 0,3500 R$ 8.750,0000  
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Marca: MEDIX 

Fabricante: MEDIX 

Modelo / Versão: MEDIX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo para infusão 21G, descartável, com dispositivo de 

segurança, utilizado em infusão de soluções endovenosa periférica e/ou coleta de sangue, conhecido 

pela denominação de  scalp.  Constituído por: agulha com protetor e dispositivo de segurança, 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  ago  

inoxidável, totalmente siliconizada 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, facilitando a pega durante a punção e a estabilização do dispositivo 

durante o tempo de permanência. A cor da asa deverá seguir a padronização que facilite a identificação 

do calibre. Deve haver perfeita fixação entre o tubo e a agulha. Tubo  extensor  em  silicone  ou vinilico, 

flexível, atóxico, apirogênico, transparente, livre de dobras, medindo 28cm (variação permitida: ± 3cm), 

com conector e tampa. Deverá ter em sua extremidade  distal  um conector capaz de encaixar-se com 

perfeição â seringa e/ou equipos e dispor de tampa tipo rosca. Produto de uso único, esterilizado, 
descartável, embalado individualmente, pronto para uso, isento de partículas contaminadas e ausência 

de vazamentos nas condições criticas de uso ou de ensaio simulado. Na embalagem individual conter os 

dados: nome comercial, empresa fabricante, identificação do produto e calibre, data de fabricação e 

validade, método de esterilização, 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 individuais. RMS: 80495510077  

11  Equipo Unidade 1000 R$ 1,5400 R$ 1,4000 R$ 1.400,0000 
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Marca: BIOSANI 

Fabricante: BIOSANI 

Modelo / Versão: BIOSANI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo microgotas com respiro, filtro de partícula e injetor 
estéril utilizado para infusão de soluções parenterais, composto de: 1) ponta perfurante trifacetada com 

no mínimo 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 interior do equipo; 2)  camera  transparente e flexível, em 

material atóxico, com gotejamento 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 significantemente 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 medicamentos/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.  0 conector deverá apresentar-se adaptado a um protetor 

externo para manter a esterilidade do conector luar macho e do interior do equipo; 6) pinga rolete, 

contendo roldana, estando em perfeitas condições para controle do gotejamento. 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. RMS: 80286000045 

12 Equipo Unidade 2000 R$5,9125 R$ 1,2900 R$2.580,0000 

Marca: TKL 

Fabricante: TKL 

Modelo / Versão: TKL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo  enteral  com sistema fechado para gotejamento por 

gravidade para nutrição  enteral;  ponta em cruz adaptável aos frascos de nutrição  enteral  de sistema 

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 comprimento; 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. RMS: 80288090106 

17 Fita Hospitalar Rolo 10,00 M 5000 R$ 5,4600 R$ 4,7800 R$ 23.900,0000 
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Marca: CIEX 

Fabricante: CIEX 

Modelo / Versa): CIEX 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Micropore 50mmx10m Hipoalergênica Fita adesiva 

cirúrgica, tipo micropore, medindo 50mm de largura por 10m de comprimento, isento de substâncias 
alergênicas e nocivas a saúde. Confeccionado 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 adesiva uniformemente distribuída à 
base de polímero acrilico, hipoalergênico, capaz de produzir fixação adequada e permitir fácil remoção 

sem deixar resíduos ou manchas na superfície da pele. A fita micropore deverá apresentar resistência 

adequada aos meios usuais de esterilização não deformando ao desenrolar, vir enrolado em carretel de 
pega única, com capa protetora externa, contendo dados como marca comercial, dimensões, 

procedência de fabricação, lote e data de validade. Serão aceitas variações de ± 10% na largura da fita. 
RMS: 10332829016 

Fio De Sutura 
18 

Agulhado 
Unidade 120 R$ 11,2133 R$ 6,1500 R$ 738,0000 

Marca: SHALON 

Fabricante: SHALON 

Modelo / Versão: SHALON 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fio de sutura Polipropileno não abs n°4.0 c/2 ag2,0cm, 
cilíndrica, 1/2, fio 75cm Fio cirúrgico sintético monofilamentar de polipropileno, inabsorvivel, cor azul, n°. 
4-0, com 2 agulhas de  ago  inoxidável de alta qualidade de 2,0cm, ponta cilíndrica, 1/2 circulo, 
encastoamento laser  drill,  comprimento do fio de 75cm, estéril, embalagem unitária contendo os 

seguintes dados com os respectivos 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%. RMS: 10243410014 

Fio De Sutura 
19 

Agulhado 
Unidade 120 R$ 6,7367 R$ 6,1500 R$ 738,0000 
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Marca: SHALON 

Fabricante: SHALON 

Modelo / Versão: SHALON 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fio de sutura Polipropileno não abs n°3.0 c/2 ag2,5cm, a 3,0 

Fio cirúrgico sintético monofilamentar de polipropileno, inabsorvível, cor azul, n°. 3-0, com 2 agulhas de  
ago  inoxidável de alta qualidade de 2,5cm a 3,0cm ponta cilindrica 1/2 circulo, encastoamento laser  drill,  
comprimento do fio de 75cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os 

respectivos 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%. RMS: 10243410014 

21 Gorro Hospitalar 
Embalagem

200  R$ 26,6220 R$ 9,9900 R$ 1.998,0000 
100,00  UN  

Marca: ANADONA 

Fabricante: ANADONA 

Modelo / Versão: ANADONA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gorro tipo touca, sanfonado, confeccionado em não tecido 

100% polipropileno hidrofilico, material de alta tecnologia, com duas amarras (tiras) de 15cm cada, 

tamanho único, na cor branca, usado para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há 
necessidade de alta limpeza, combinando conforto e resistôncia,uso único e individual. Apresentação: 

caixas com 100 unidades. A cotação deve ser feita em caixa com 100 unidades. A embalagem externa 
deverá apresentar a identificação do fabricante, do produto, o n.° do lote, a data de fabricação e a data 
de validade do produto. RMS: 80175349005 

22 Gorro hospitalar Unidade 250000 R$ 0,0932 R$ 0,0600 R$ 15.000,0000 

Marca: SSPLUS 

Fabricante: SSPLUS 

Modelo / Versão: SSPLUS 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gorro tipo touca, sanfonado, confeccionado 100% em 

polipropileno, na cor branca. Soldado eletronicamente por ultrassom. 0 elástico deverá ser revestido e 

perfeitamente adaptado a todo perimetro da touca. Comprimento da sanfona fechada: no mínimo 20cm, 

podendo variar +/-10%. Gramatura: 30g/m2. Espessura: 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 produto, o número do lote, a data de fabricação e a data de 
validade do produto. Observação: A cotação deve ser em unidades. RMS: 80747669001 

Pagina 46 



1,1° 8 - ANO XII 

CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2023 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

W 8 - ANO XII • CURITIBA 
CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2023 

23 Haste flexivel Caixa  75,00 UN 1200 R$ 1,8437 R$ 1,5000 R$ 1.800,0000  

Marca:  COTTON  FARMATEX 

Fabricante:  COTTON  FARMATEX 

Modelo / Versão:  COTTON  FARMATEX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hastes Flexíveis com Pontas de Algodão (tipo cotonetes) . 

Flexível e inquebrável, com haste em polipropileno e com as extremidades cobertas por algodão hidrófilo 

ou hidrofilizado absorvente, tratada com bactericida ou antigerme e macia. 0 algodão não deverá 

desprender das pontas com facilidade. RMS: RDC 142/2017 

27  Luva cirúrgica Par 12000 R$ 1,4718 R$ 1,2000 R$ 14.400,0000 

Marca: LIFEPLUS 

Fabricante: LIFEPLUS 

Modelo / Versão: LIFEPLUS 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 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. Para lubrificação das luvas deverá ser utilizado p6 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). Bordas dos punhos devidamente 

reforçada e acabada isenta de emendas, furos ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita 

utilização. Perfeita forma anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estruturados a fim 

de permitir completa independência de movimento dos dedos. As luvas 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 

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. 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. RMS: 80256170022 

28  Luva cirúrgica Par 500 R$ 6,5286 R$ 4,2200 R$ 2.110,0000  
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Marca: DESCARPACK 

Fabricante: DESCARPACK 

Modelo / Versão: DESCARPACK 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva cirúrgica estéril - n° 6.5, de primeira qualidade, 100% 
isenta de  latex,  sem põe com espessura  minima  0,12mm. Deverá possuir formato anatômico, o 
comprimento 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. As luvas deverão ter cor natural e tamanho 

conforme padrão brasileiro (6.5). Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de 

emendas, furos ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma 

anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estruturados a fim de permitir completa 

independência de movimento dos dedos. As luvas 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 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 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. RMS: 10330660308 

29  Luva cirúrgica Par 500 R$ 5,4225 R$ 4,2200 R$ 2.110,0000  
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Marca: DESCARPACK 

Fabricante: DESCARPACK 

Modelo / Versão: DESCARPACK 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva cirúrgica estéril - n° 7,0, de primeira qualidade, 100% 
isenta de  latex,  sem põe com espessura  minima  0,12mm. Deverá possuir formato anatômico, o 
comprimento 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. As luvas deverão ter cor natural e tamanho 

conforme padrão brasileiro (6.5). Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de 

emendas, furos ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma 

anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estruturados a fim de permitir completa 

independência de movimento dos dedos. As luvas 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 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 lacre-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 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. RMS: 10330660308 

30  Luva cirúrgica Par 500 R$4,2833 R$ 4,2200 R$ 2.110,0000  
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Marca: DESCARPACK 

Fabricante: DESCARPACK 

Modelo / Versão: DESCARPACK 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 (6.5). Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de 

emendas, furos ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma 

anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estruturados a fim de permitir completa 

independência de movimento dos dedos. As luvas 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 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 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. RMS: 10330660308 

31  Luva cirúrgica Par 500 R$ 7,6325 R$ 4,2200 R$ 2.110,0000  

Marca: DESCARPACK 

Fabricante: DESCARPACK 

Modelo / Versão: DESCARPACK 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva cirúrgica estéril - n°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 brasileiro (6.5). Bordas dos punhos devidamente reforçada e acabada isenta de 

emendas, furos ou qualquer outro defeito capaz de prejudicar sua perfeita utilização. Perfeita forma 

anatômica da mão com espaços interdigitais, devidamente estruturados a fim de permitir completa 

independência de movimento dos dedos. As luvas 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 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 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. RMS: 10330660308 

Total do Fornecedor: R$ 94.794,0000  
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Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 
data da publicação desta ata no Diário Oficial do Município de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 
Embasamento do Pregão Eletrônico n° 172/2022. 

Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração a contratar, facultando-
se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferencia ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz MG35 Atacado Da Saúde Ltda. 

Diretor-Geral Feas Contratada 
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Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo-Financeiro 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 12 de janeiro de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 10. 

Processo Administrativo n°: 273/2022. 

Pregão Eletrônico n. ° 172/2022. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de material de 

consumo médico hospitalar. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de Curitiba, Estado do  Parana,  na Fundação 
Estatal de Atenção à Saúde, sita a Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 3° andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 
o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 

CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa RBR Comércio 

De Produtos Médico Hospitalares Ltda., com sede na Rua Mandaguaçu, 294 - Loja Loja 7 - Emiliano Perneta, Pinhais /  
Parana,  CEP 83.324-430, CNPJ 28.537.922/0001-51, neste ato representada por Roberto Bulka, CPF 763.895.969-87, tendo 
em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo objeto é o "Registro de pregos para 
futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar", e resolveram e acordaram firmar a presente Ata de 
Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 

8.666/93 e Decreto Municipal n° 290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos unitários: 
Itens com 1° menor prego 

28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de Valor 

(*) 
Valor Unitário Valor Global 

6 
Conector uso 

médico 
Unidade 9000 R$ 5,9703 R$ 2,4600 R$ 22.140,0000 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
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Marca: RMDESC 

Fabricante: RMDESC 

Modelo / Versão: VALVULADO 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "212147/ BR0455853 / Dispositivo tipo Luer  Lock  Valvulado, 
Sistema Fechado Dispositivo tipo luer  lock,  sistema fechado. Dispositivo em material plástico resistente 

com corpo transparente. Apresentação: embalagem deverá ser individual, estéril, permitindo a abertura 

com técnica asséptica, sem uso de instrumental. Deve conter os seguintes dados: marca comercial, lote, 

data de fabricação, validade da esterilização e n.° do registro do produto no Ministério da Saúde RMS.: 
80263409027" 

Reanimador 
36 

manual 
Unidade 10 R$ 156,9940 R$ 134,8000 R$ 1.348,0000 

Marca: FARMATEX 

Fabricante: FARMATEX 
Modelo / Versão: INFANTIL 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "215042 / BR0456413 / Reanimador Manual Infantil com 

Máscara e com Reservatório: Ressuscitador manual de tamanho infantil, autoclavável, constituído de 

balão de  silicone  transparente de 500 ml a 700 ml, em formato anatômico, com reservatório para 

oxigênio em  PVC  transparente, adequado ao tamanho do ambil. Projetado para permitir uma larga faixa 

de frequências respiratórias na ventilação 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. Bala() com conexão para oxigênio e válvula de admissão de ar para conexão da 

bolsa reservatório 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, tamanho infantil. 0 conjunto deverá vir acondicionado em bolsa 

própria para transporte. RMS.: 80440960008" 

Total do Fornecedor: R$ 23.488,0000 

Fica declarado que os pregos constantes na presente ataportanto registrados, são válidos  por 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação desta ata no Diario Oficial do Municipio de 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 
Embasamento do Pregão Eletrônico n° 172/2022. 

Conforme Decreto n°290/2015  art.  15, a existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-
se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 
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Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada,  sera  assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo-Financeiro 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 12 de janeiro de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz : Diretor Geral 

RBR Comércio De Produtos Médico Hospitalares Ltda. 

Contratada 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 9. 

Processo Administrativo n°: 273/2022. 

Pregão Eletrônico n. ° 172/2022. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de material de 

consumo médico hospitalar. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de Curitiba, Estado do  Parana,  na Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde, sita à Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 3° andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 

o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 

CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa  TS Medical  

Comercio E Serviço De Material Medico Hospitalar E Importação Ltda., com sede na Rua  Mho  Eduardo Gineste, 445 - Santa 

Quitéria, Curitiba /  Parana  CEP 80.310-410, CNPJ 27.066.602/0001-06, neste ato representada por Elton Antônio Tessaro, 

CPF 722.166.979-15, tendo em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo objeto 6 o " 

Registro de pregos para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar", e resolveram e acordaram 

firmar a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente 
a Lei Federal n°8.666/93 e Decreto Municipal n°290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos preços 

unitários: 
Itens com 1° menor prego 

27.066.602/0001-06 -  TS MEDICAL  COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E 

IMPORTACAO LIDA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de Valor 

(*) 
Valor Unitário Valor Global 

39 Tela cirúrgica Unidade 1000 R$ 40,3400 R$ 24,0000 R$ 24.000,0000 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
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Marca: VENKURI 

Fabricante: VENKURI 

Modelo / Versão: COD.05010004 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO: Confeccionada em 100% polipropileno 
monofilamentado, não absorvível e sintético. Uso único. Esterilizada por óxido de etileno. Indicada em 

procedimentos cirúrgicos de prevenção e reparação de  hernias,  retenção de órgãos e defeitos na parede 

abdominal. Mede aproximadamente 10 x 10 cm. MARCA/FABRICANTE: TELA PROTESICA 

INTRACORP / VENKURI REFERENCIA: COD.05010004 NACIONALIDADE: Brasileira EMBALAGEM: 

Caixa com 05 Unidades AN VISA: 10366900008 

Total do Fornecedor: R$ 24.000,0000  

Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação desta ata no Diário Oficial do Município de Curitiba. 
As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico n° 172/2022. 

Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração a contratar, facultando-

se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 

igualdade de condições. 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que,  epos  lida e aprovada,  sera  assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

TS Medical  Comercio E Serviço De Material Medico Hospitalar 

E Importação Ltda. 

Contratada 

Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo-Financeiro 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 12 de janeiro de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 8. 

Processo Administrativo n°: 273/2022. 

Pregão Eletrônico n. ° 172/2022. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de material de 

consumo médico hospitalar. 
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R$ 12.682,0000  Total do Fornecedor: 
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Marca: MEDFEEL 

Fabricante:  SAO  ROQUE 

Modelo / Versão: CIRURGGICA 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva cirúrgica - Luva Cirúrgica Material: Látex Natural, 

Embalagem: Conforme Norma Abnt Cl Abertura Asséptica , Tamanho: 6 , Características Adicionais: 

Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Lubrificada Cl Po Bioabsorvivel,Atóxica , Tipo Uso: 
Descartável , Esterilidade: Estéril , Formato: Anatômico 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de Curitiba, Estado do  Parana,  na Fundação 
Estatal de Atenção à Saúde, sita à Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161,3" andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 
o Diretor-Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo-Financeiro Olavo Gasparin, 
CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa Medefe 

Produtos Médico-Hospitalares Ltda., com sede na Rua Gouber Pinto Dionisio, 55 - Cidade Industrial, Curitiba /  Parana,  CEP 
81.460-140, CNPJ 25.463.374/0001-74, neste ato representada por  Patrick  Lutiani Gomes, CPF 026.698.529-71, tendo em 
vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo objeto é o "Registro de pregos para futuro 
fornecimento de material de consumo médico hospitalar", e resolveram e acordaram firmar a presente Ata de Registro de 
Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n°8.666/93 e Decreto 
Municipal n° 290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos unitários:  
Hens  com 1° menor prego 

25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de Valor 

(*) 
Valor Unitário Valor Global 

20 Frasco coletor Unidade 15000 R$ 0,6489 R$ 0,3100 R$ 4.650,0000 

Marca: FIRSTLAB 

Fabricante: FIRSTLAB 

Modelo / Versão: COLETOR 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco coletor - Frasco Coletor Material: Plástico Transparente 

, Capacidade: Cerca De 80 ML, Tipo: Universal , Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa 
Rosqueável 

24 
Incentivador 

inspiratorio 
Unidade 50 R$ 39,9933 R$ 26,2400 R$ 1.312,0000 

Marca:  SHAKER  

Fabricante: NCS 

Modelo / Versão:  

Descrição Detalhada 

Componentes: 

Respiratória , Tipo: 

CLASSIC  

do Objeto 

Traqueia Flexível 

Simples, 

Ofertado: Incentivador 

E Boca1,1 Câmara 

Caracteristicas 

inspiratório 

C/Esfera., 

Adicionais: A Fluxo/Atóxico 

- Incentivador 

Aplicação: Assistência 

E 

Inspiratório 
À Função 

Transparente 

26 Luva cirúrgica Par 6000 R$ 1,3398 R$ 1,1200 R$ 6.720,0000 
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Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 
data da publicação desta ata no Diário Oficial do Municipio de Curitiba. 
As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico n° 172/2022. 
Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração a contratar, facultando-
se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz Medefe Produtos Médico-Hospitalares Ltda. 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo-Financeiro 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 12 de janeiro de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Preços n.° 7. 

Processo Administrativo n°: 273/2022. 

Pregão Eletrônico n. ° 172/2022. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Objeto. Registro de pregos para tuturo tornecimento cie- material de 

consumo médico hospitalar. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de Curitiba, Estado do  Parana,  na Fundação 
Estatal de Atenção à Saúde, sita à Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161,3" andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 
o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 
CPF/MF n.°  477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa J M M Paula 
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• 

Garcia Distribuidora, com sede na Rua Joaquim Guilherme Da Costa, 370 - Sala 3 Térreo - Parque Ortolandia, Hortolandia /  

Sao  Paulo, CEP 13.184-070, CNPJ 20.740.314/0001-38, neste ato representada por Josete Mima Maquart Paula Garcia, CPF 

567.304.460-72, tendo em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo objeto é o " 

Registro de pregos para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar", e resolveram e acordaram 

firmar a presente Ata de Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente 
a Lei Federal n°8.666/93 e Decreto Municipal n° 290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos 

unitários: 

Itens com 1° menor preço 

20.740.314/0001 38 - J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de Valor 

(*) 
Valor Unitario Valor Global 

37 
Sonda trato 

digestivo 
Unidade 300 R$ 91,0821 R$ 81,0000 R$ 24.300,0000 

Marca: BIOTUBE T 

Fabricante: HANGHZOU FUSHAN  MEDICAL APPLIANCES  CO., LTDA 

Modelo / Versão: Sonda Trato Digestivo 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda Trato Digestivo Material:  Silicone  , Componentes: 

Sistema Para Fixação, Modelo: De Troca , Aplicação: P/ Gastrostomia , Conector: Conector Padrão Em 

Y,  Clamp  E Tampa , Embalagem: Embalagem Individual, Outros Componentes:  Distal  - Infra Gástrica E 

Periostomal , Calibre: 20  FRENCH,  Esterilidade: Estéril, Descartável 

Total do Fornecedor: R$ 24.300,0000 

Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são validos por 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação desta ata no Diário Oficial do Município de Curitiba. 
As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico n° 172/2022. 

Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração a contratar, facultando-

se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 

igualdade de condições. 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada,  sera  assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz J M M Paula Garcia Distribuidora 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo-Financeiro 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 12 de janeiro de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Preços n.° 6. 

Processo Administrativo n°: 273/2022. 

Pregão Eletrônico n. ° 172/2022. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de material de 

consumo medico hospitalar. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de Curitiba, Estado do  Parana,  na Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde, sita à Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161,3° andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 
o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 

CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa Malvaglia 
Comercial Ltda., com sede na 11A Avenida Curitiba, 648 - Bom Retiro, Matinhos  Parana,  CEP 83.260-000, CNPJ 
16.643.051/0001-71, neste ato representada por Renata Stradioto Kolefski De Sa, CPF 009.432.349-64, tendo em vista as 

condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo objeto é o "Registro de pregos para futuro 
fornecimento de material de consumo médico hospitalar", e resolveram e acordaram firmar a presente Ata de Registro de 
Preços, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto 

Municipal n°290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos preços unitários: 
Itens com 1° menor prego 

16.643.051/0001 71- MALVAGLIA COMERCIAL LIDA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de Valor 

(") 
Valor Unitário Valor Global 

10 Equipo Unidade 30000 R$ 1,4503 R$ 1,1500 R$ 34.500,0000 

Marca: medix 

Fabricante: medix 

Modelo / Versão: medix 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo - Equipo Material: Pvc Flexivel , Tipo Gotejador: Gota 

Padrão , Tipo Pinga: Regulador De Fluxo , Tipo Conector: Luer C/ Tampa , Tipo Câmara: Câmara 

Flexível C/ Filtros P/ Ar E Bacteriano, Comprimento: Min 150 CM, Tipo De Equipo: De Infusão , Tipo 

Injetor: C/Injetor Lateral"Y",Autocicatrizante , Esterilidade: Estéril,Descartável 
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32 

Luva Para 

Procedimento 

Não Cirúrgico 

Caixa 100,00  UN  200 R$ 16,2108 R$ 13,0000 R$ 2.600,0000 

Marca: medix 

Fabricante: medix 

Modelo / Versão: medix 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para 
Procedimento Não Cirúrgico Material: Nitrile , Modelo: Sem  Latex  , Tamanho: Pequeno, Características 
Adicionais: Sem Pó, Esterilidade: Não Esterilizada 

Luva Para 
33 Procedimento Caixa 100,00  UN  500 R$ 16,0130 R$ 13,0000 R$ 6.500,0000 

Não Cirúrgico 

Marca: medix 

Fabricante: medix 

Modelo / Versão: medix 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para 

Procedimento Não Cirúrgico Material: Nitrile , Modelo: Sem  Latex  , Tamanho: Médio , Características 
Adicionais: Sem Pó, Esterilidade: Não Esterilizada 

Luva Para 

34 Procedimento Caixa 100,00  UN  200 R$ 16,3656 R$ 13,0000 R$ 2.600,0000 
Não Cirúrgico 

Marca: medix 

Fabricante: medix 

Modelo! Versão: medix 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Para Procedimento Não Cirúrgico - Luva Para 
Procedimento Não Cirúrgico Material: Nitrile , Modelo: Sem  Latex  , Tamanho: Grande, Características 
Adicionais: Sem Pó, Esterilidade: Não Esterilizada 

Total do Fornecedor: R$ 46.200,0000 

Fica declárade que es-pregos constantes na presente ata, pOrtarito registrados, sao válidos por 12-(doze) meses, contados da 
data da publicação desta ata no Diário Oficial do Município de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 
Embasamento do Pregão Eletrônico n° 172/2022. 
Conforme Decreto n°29012016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração a contratar, facultando-
se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em  

igualdade de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada,  sera  assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz Malvaglia Comercial Ltda. 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo-Financeiro 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 12 de janeiro de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 5. 

Processo Administrativo ri°: 273/2022. 

Pregão Eletrônico n. ° 172/2022. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de material de 

consumo medico hospitalar. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de Curitiba, Estado do  Parana,  na Fundação 
Estatal de Atenção à Saúde,  site  a Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 3° andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 
o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 

CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa Georgini 

Produtos Hospitalares Ltda., com sede na Rua Gecy Fonseca, 839 - Térreo - Jardim Elisa, Bela Vista do Paraíso /  Parana,  
CEP 86.130-000, CNPJ 10.596.721/0001-60, neste ato representada por Leonardo Henrique Georgini, CPF 047.158.999-30, 
tendo em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo objeto é o "Registro de pregos 
para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar", e resolveram e acordaram firmar a presente Ata de 
Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 
8.666/93 e Decreto Municipal n° 290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos unitários: 

!tens com 1° menor prego 

10.596.721/0001-60- GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

I  Ink-lade  fif..— Critério de Valor 
Item-  Descrição-  -- - - 

Fornecimento  
Quantidade 

CI  
vaior UnItário Valor Global 

9 Equipo Unidade 90000 R$ 1,4503 R$ 0,9900 R$ 89.100,0000 
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Marca: MEDIX 

Fabricante: MEDIX 

Modelo / Versão: UND 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo - Equipo Material: Pvc Flexível , Tipo Gotejador: Gota 
Padrão , Tipo Pinga: Regulador De Fluxo , Tipo Conector: Luer C/ Tampa , Tipo Câmara: Câmara 

Flexível C/ Filtros P/ Ar E Bacteriano , Comprimento: Min 150 CM, Tipo De Equipo: De Infusão ,Tipo 

Injetor: C/Injetor Lateral"Y",Autocicatrizante , Esterilidade: Estéril,Descartável 

Total do Fornecedor: R$ 89.100,0000  

• 

Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação desta ata no Diário Oficial do Município de Curitiba. 
As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico n° 172/2022. 

Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração a contratar, facultando-

se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 

igualdade de condições. 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada,  sera  assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz Georgini Produtos Hospitalares Ltda. 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo-Financeiro 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 12 de janeiro de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 4. 

Processo Administrativo n°: 273/2022. 

Pregão Eletrônico n. 172/2022. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção a 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de material de 

consumo médico hospitalar. 

Aos nove dias do mós de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de Curitiba, Estado do  Parana,  na Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde, sita a Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161,3° andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 

o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 
CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa Ergho Produtos 
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Para A Ergonomia Hospitalar Ltda., com sede na Rua Felicio Zanobia, 60 - Retiro Velho, Leme /  Sao  Paulo, CEP 13.613-009, 
CNPJ 07.548.087/0001-85, neste ato representada por Marco Antônio Oliveira Marques, CPF 003.173.328-05, tendo em vista 

as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo objeto é o "Registro de pregos para futuro 
fornecimento de material de consumo médico hospitalar", e resolveram e acordaram firmar a presente Ata de Registro de 

Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto 
Municipal n°290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos unitários: 
Itens com 1° menor prego 

07.548.08710001-85- ERGHO PRODUTOS PARA A ERGONOMIA HOSPITALAR LTDA. 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de Valor 

(*) 
Valor Unitário Valor Global 

35 
Transpassador 

de paciente 
Unidade 4 R$ 2.911,2500 R$ 2.080,0000 R$ 8.320,0000 

Marca: PASSANTE 

Fabricante: ERGHO 

Modelo / Versão: PASSANTE DOBRÁVEL 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASSANTE, PRANCHA COM SISTEMA DESLIZANTE E 

ROLANTE PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DE UMA SUPERFÍCIE PARA OUTRA, 
confeccionada  ern  polimero expandido de formato retangular, dobrável, desmontável e lavável, com 

dimensões 170 cm. de comprimento X 50 cm. de largura X 2 cm. de altura, revestida por material 

teflonado, dotada de ponteiras que revestem as suas extremidades, com algas para o transporte e 

sustentação, sendo que a prancha em sua extensão é recoberta por material resinado, permitindo um 

deslizamento suave sobre a prancha num sistema rolante, isto 6, rola sobre si mesma, fazendo com que 

a prancha se desloque no mesmo sentido em que gira o material resinado, transportando consigo o que 

estiver sobreposto. Suporta pacientes de no mínimo 150 Kg. Acondicionada em embalagem com dados 

de rotulagem que permita rastreabilidade. Produto de Fabricação Nacional, Marca PASSANTE® - 

REGISTRO MS N°80390180001. 

Total do Fornecedor: R$ 8.320,0000 

Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação desta ata no Diário Oficial do Municipio de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico n° 172/2022. 
Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração a contratar, facultando-

se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 

igualdade de condições. 
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Marca: CIEX 

Fabricante: CIEX 

Modelo / Versão: CIEX 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Hospitalar - Fita Hospitalar Material: Dorso Em Não Tecido 

, Componentes: Adesivo Acrílico , Cor: Com Cor, Dimensões: Cerca De 50 MM, Tipo: Microporosa , 
Características Adicionais: Hipoalergênico REGISTRO ANVISA: 10332829016 

Total do Fornecedor: R$ 55.050,0000  
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
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• CURITIBA N° 8 -ANO XII 

CURITIBA QUINTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2023 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz Ergho Produtos Para A Ergonomia Hospitalar Ltda. 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo-Financeiro 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 12 de janeiro de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 3. 

Processo Administrativo n°: 273/2022. 

Pregão Eletrônico n. ° 172/2022. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção a Saúde. 

Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de material de 

consumo médico hospitalar. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de Curitiba, Estado do  Parana,  na Fundação 
Estatal de Atenção a Saúde, sita a Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 30  andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 
o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 

CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa Noeli Vieira 
Distribuidora De Soros E Equipamentos Médicos Eireli, com sede na Rua Alvares Cabral, n° 1000, Bloco F, Bairro Petrópolis —  
Dist.  Industrial, Passo Fundo RS, CNPJ 01.733.345/0001-17, neste ato representada por Noeli Vieira, CPF 347.180.280-00, 
tendo em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo objeto é o Registro de pregos 
para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar", e resolveram e acordaram firmar a presente Ata de 
Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 

8.666/93 e Decreto Municipal n° 290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos preços unitários: 
Itens com 1° menor preço 

01.733.345/0001-17-  NOEL!  VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS  MEDICOS  EIRELI 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de Valor 

(0) 
Valor Unitário Valor Global 

16 Fita Hospitalar Rolo 10,00 M 15000 R$ 5,4600 R$ 3,6700 R$ 55.050,0000 

:••• 
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Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 
data da publicação desta ata no Diário Oficial do Municipio de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 
Embasamento do Pregão Eletrônico n° 172/2022. 

Conforme Decreto 00290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração a contratar, facultando-

se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz 
Noeli Vieira Distribuidora De Soros E Equipamentos  Medicos  

Eireli 
Diretor-Geral Feas 

Contratada 

Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo-Financeiro 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 12 de janeiro de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 2. 

Processo Administrativo n°: 273/2022. 

Pregão Eletrônico n. ° 172/2022. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Objeto• Registro-da-preços para futuro-fornecimento de-material-de— 

consumo médico hospitalar. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de Curitiba. Estado do  Parana,  na Fundação 
Estatal de Atenção à Saúde, sita a Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 30  andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 
o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 
CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa Altermed 
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Material Médico Hospitalar Ltda., com sede na Estrada Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas CEP 89163-554 Rio Do Sul - SC, 

CNPJ 00.802.002/0001-02, neste ato representada por Maicon  Cordova  Pereira, CPF 015.886.939-70, tendo em vista as 

condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo objeto é o "Registro de pregos para futuro 

fornecimento de material de consumo medico hospitalar", e resolveram e acordaram firmar a presente Ata de Registro de 

Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n°8.666/93 e Decreto 
Municipal n°290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos unitários:  

Hens  com 1° menor prego 

00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de Valor 

(*) 
Valor Unitério Valor Global 

15 

Dispositivo p, 

medidas 

antropométricas 

Unidade 50 R$ 7,1600 R$ 7,1600 R$ 358,0000 

Marca: MD 

Fabricante: MD 

Modelo / Versão: MD 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 220902 / BR0442457 / FITA METRICA ANTROPOMETRICA 

MALEAVEL E INELASTICA COM RETRACAO AUTOMATICA (TRENA) AMPLA CONCORRENCIA FITA 

METRICA ANTROPOMETRICA (TRENA) MALEAVEL E INELASTICA, COM 150 CM DE 

COMPRIMENTO. RESOLUCAO EM MM. TRAVA DE FIXACAO DA FITA E RETRACAO AUTOMATICA. 

APRESENTACAO: UNIDADE - Marca: MD - N.Comercial: MD - Reg.MS:  WO  REGULADO 

Total do Fornecedor: R$ 358,0000 

Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação desta ata no Diário Oficial do Município de Curitiba. 
As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico n° 172/2022. 

Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-

se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 

igualdade de condições. 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, apôs lida e aprovada, será assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo-Financeiro 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 12 de janeiro de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 1. 

Processo Administrativo n°: 273/2022. 

Pregão Eletrônico n. ° 172/2022. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de material de 

consumo médico hospitalar. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de Curitiba. Estado do Paraná, na Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde, sita á Rua  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161, 3° andar, bairro Capão Raso, reuniram-se 

o Diretor Geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e o Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 
CPF/MF n.° 477.837.539-49, na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa Londricir 
Comercio De Material Hospitalar Ltda., com sede na Avenida Tiradentes, 7100— Galpão 03 Modulo 06 E 07- Jardim Rosicler, 
Londrina / Paraná, CEP 86.072-000, CNPJ 00.339.246/0001-92, neste ato representada por Marcos Aurélio De Ara* Filho, 

CPF 065.954.009-60, tendo em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 172/2022, cujo objeto é o " 

Registro de pregos para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar", e resolveram e acordaram 

firmar a presente Ata de Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente 
a Lei Federal n°8.666/93 e Decreto Municipal n°290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos 

unitários: 
!tens com 1° menor prego 

00.339.246/0001 92- LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de Valor 

(*) 
Valor Unitário Valor Global 

38 
Tampa protetora 

uso médico 
Unidade 240000 R$ 0,2317 R$ 0,1450 R$ 34.800,0000 
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Marca: EMBRAMED 

Fabricante: EMBRAMED 

Modelo / Versão: EMBRAMED 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 213357 / sem BR / Tampa para Equipo e Seringa Ampla 
concorrência Tampa para bicos  slip  ou  lock  (que se adapte aos sistemas de infusão intravenosa, 
seringas, torneira de três vias, equipos e outros dispositivos, protegendo contra a entrada de possíveis 

contaminações. Apresentação: embalagem unitaria estéril, contendo as seguintes informações: 

identificação do produto, quantidade, nome comercial, data de fabricação e validade, n° do registro no 
Ministério da Saúde, método de esterilização e validade. 

Total do Fornecedor: R$ 34.800,0000  

N. 8 - ANO XII 
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Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto registrados, são validos por 12 (doze) meses, contados da 
data da publicação desta ata no Diário Oficial do Município de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 
Embasamento do Pregão Eletrônico n° 172/2022. 
Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração a contratar, facultando-
se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada,  sera  assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo-Financeiro 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 12 de janeiro de 2023. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda. 

Contratada 

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA - CMC 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 026/2022 
P "ES 0 ADP11641 TRATiVO N 00181/2622  

HOMOLOGO, obedecidas as formalidades legais, o presente procedimento licitatário, que declarou vencedora à empresa 
abaixo relacionada o objeto do Edital de Pregão Eletrônico em referência. 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento, sob demanda, de álcool gel de mesa e de refil de álcool gel, sabonete 
espuma e antisséptico para assento sanitário, incluindo fornecimento, instalação e manutenção de dispensadores compatíveis 
com os referidos produtos, em regime de empréstimo (comodato), pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com as 

Pagina 89 

4A1-- 
(-i 



Zimbra https://webmai1.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=27507&tz=A..  

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

çJ 
Publicação em DOM  ARP  PE 172/2022 

De  :Juliano  Eugenio da Silva 
<julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Publicação em DOM  ARP  PE 172/2022 

Cco : licitacao Londricir <licitacao@londricir.com.br>, 
licitacoes Altermed 
<licitacoes@altermed.com.br>, licita 
<licita@voolmed.com.br>, yesoliveira 
<yesoliveira@uol.com.br>, leonardo 
<leonardo@mghospitalar.com.br>, contratos 
<contratos@malvagliacomercial.com>, licitacao 
<licitacao©biomedika.com.br>, licitacao 
<licitacao@tsmedical.com.br>, licitacao 
<licitacao@rbrmedical.com.br>, licitacao 
<licitacao@zerbinimedical.com.br>, csmed 
<csmed©medicalprodutos.com.br>, jefferson 
<jefferson@raiomedic.med.br>, licitacao!Medefe 
<licitacao@medicalprodutos.com.br> 

Prezados,  

sex., 13 de Jan de 2023 08:44 

ei) 2  anexos 

Comunico a publicação em Diário Oficial do Município (DOM) das atas de registro de 
pregos referentes ao pregão eletrônico 172/2022 - Feas. 

Em anexo seguem tais publicações. 

Relembro que a validade da data se estende por doze meses contados a partir da 
publicação, neste caso, a partir de 12/01/2023. 

Paz e Bem,  
Juliano  da Silva 

Presidente  CPL  - Pregoeiro 

Comissao Permanente de licitações 
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