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Universidade

Número

Liberação

: 84.097

10:26
Dt. Libe~06/2020 07:17

Dt. Solic : 27/05/2020

HUOP - Solicitaqão de Compras
Solicitante : Alcione Rodrigo Tessaro

'/I 6'(.3 .

~

:

"1l

I I

+

IIÁ

rmrs" F1 /~r~

Alcione Rodrigo Tresáarao

Forma Compra : Pesou sa de PregL

Local Estoque : Direto

observarao : Abertura de processo ticitatório, tipo pREGAO pREsENGIAL, para registro de preços de acessórios eqreóateperÁseica
equipamentos

Seq.

Qtde. Unid.

médicos de todo o hospital

Código Descrição material

Vl. Unit.

Vl. Total

A/C/B

Marca última compra

Fornecedor última compra
Descnção completa

30,00 un

007

Manopla esterilizável

008

010

~3

~

0,000

0,000

N/N/N

120,000

7.200,000

N/N/N

178,530

3.570,600

N/N/N

072.443 Manopla esterilizável em alumínio, compatível com o foco cirúrgico
em aluminio, compativel com o foco cirúrgico Baumer, modelo F500/570.

60,00 un

064.872 FITA PARA IMPRESSORA SERIAL AMCP MOD. FH190-RS232
44239382000186 - Phoenix Industria E Comercio de
R%% çigíl%A545%I5%iííçLVARP MDD. FFI190-R6232

20,00 Pç

066.500 Teflon 612k0039 para caneta do Aspirador Ultrassónico, marca Soring,
06196809000117 — B R Medicai Ltda

SORING

Teflon 612k0039 para caneta do Aspirador Ultrassónico, marca Soring, modelo Sonoca 300.
- A peça deve ser original da marca Soring.
— Embalagem
resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedênma, fabricação, e quando aplicável, o método de estenlização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
—Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de risco III e IV,
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

011

15,00 un

t

070.090 Cesto para guincho de elevação de transferência, paciente adulto.
Cesto para guincho de elevação de transferência,

- Utilização em

g

5,00 un

r

150,000

750,000

N/N/N

760,000

3.040,000

N/N/N

0,000

0,000

N/S/N

0,000

0,000

N/N/N

0,000

0,000

N/N/N

0,000

O,OQO

N/N/N

paciente adulto.

062.847 Graxa silicone pote de 500 gr.
03403388000160- Borini Comercio de Equipamentos
59xA@SHFpbj tíija500

013

N/S/N

suportar pacientes de até 150 kg;
— Deve suportar pacientes com altura entre 1,5m a 2,20m, aproximadamente,
- Fabncado em Nylon emborrachado;
- Deve ser lavável;
— Deve possuir suporte regulável para cabeça, sendo possível retirá-lo;
- Deve ser acoplável nos suportes tipo Y do guincho,
- Garantia de 12 meses;

— Deve

012

UTI Adulto;

0,000

O,OOO

4,00 Pç

gr.

066.478 Bomba de alta pressão Procon NSE 111A125F11CA - 250PSI
10453782000178 - Hemotec Eletromedicina Ltda
Bomba ae alta pressão Procon NSE 111A125F11CA -250PSI

5,00 un

070.089 Cesto para guincho de elevação de transferência, paciente adulto obeso
7

cesto

p ara g uincho de eleva ça o de transferenaa
P aciente adulto obes Qr
Utilização em UTI Adulto;
—Deve suportar pacientes de até 300
kg;
- Deve suportar pacientes com altura entre 1,5m a 2,20m, aproximadamente;
- Fabncado em Nylon emborrachado;
- Deve ser lavável;
- Deve possuir suporte regulável para cabeça, sendo possivel retirá-lo;
—Deve ser acoplável nos suportes tipo Y do guincho;
- Garantia de 12 meses;
—

015

Q

1,00 Pç

07Q.245 Lampada Xenon 175W, compatível com aparelho Fonte de Luz da marca
Lampada Xenon 175W, compatível com aparelho Fonte de Luz da marca Storz, modelo

016

5,00 un

017

10,00 Pç

072.200 Tábua para massagem cardíaca em PVC, com aproximadamente
Tábua para massagem cardíaca em PVC, com aproximadamente

42x42cm

072.232 Colchonete em PU injetado, tipo cabeça estreita da mesa cirúrgica
Colchonete em PU inietado, tipo cabeça estreita da mesa girárgígtt/t@+ab,
- Deve ser original da marca Barrfab,
4>8)
- Com registro na Anvisa.
—Garantia de 12 meses.

f]
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HUOP - Solicitaqão de Compras
Sollcit»te

: Alcione

: 84.097

Dt. Solic

Rodrigo Tessaro

Local Estaque : Direto

Observação : Abertura de processo licitatório, tipo PREGAO PRESENCIAL para registro de preços de acessórios e peças
equipamentos médicos de todo o hospital.

Seq.

Qtde. Unid.

Vl. Unít.

Código Descrição material

VL Total

A/C/B

Marca última compra

Fornecedor última compra
Descrição completa

007

30,00 un

Manopla esterilizável

008

60,00

010

20,00 Pç

un

0,000

0,000

N/N/N

120,000

7.200,000

N/N/N

178,530

3.570,600

N/N/N

072.443 Manopla esterilizável em alumínio, compativel com o foco cirúrgico
em aluminio, compativel com o foco cirúrgico Baumer, modelo F500/570.

064.872 FITA PARA IMPRESSORA SERIAL AMCP MOD. FH190-RS232
44239382000186 — Phoenix Industria E Comercio de
gttl/íílãíitttg ítãgggl)K%LL$ 4RP MDD FH190-R6232

066.500 Tetlon 612k0039 para caneta do Aspirador Ultrassónico, marca Soring,
06196809000117 — B R Medicai Ltda

SORING

Teflon 612k0039 para caneta do Aspirador Ultrassónico, marca Soring, modelo Sonoca 300.
—A peça deve ser original da marca Soring.
—Embalagem
resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de risco III e IV;
—Garantia de 06 meses para defeitos de fabricaçao.

011

15,00 un

0,000

0,000

N/S/N

062.847 Graxa silicone pote de 500 gr.
03403388000160- Borini Comercio de Equipamentos
Nm tt&fWj.tãja 00

150,OOO

750,000

N/N/N

066.478 Bomba de alta pressão Procon NSE 111A125F11CA - 250PSI
10453782000178- Hemotec Eletromedicina Ltda

760,000

3.040,000

N/N/N

0,000

0,000

N/S/N

0,000

0,000

N/N/N

0,000

0,000

N/N/N

0,000

0,000

N/N/N

070.090 Cesto para guincho de elevação de transferência, paciente adulto.
Cesto para guincho de elevação de transferência,

—Utilização

em UTI Adulto;

paciente adulto.

- Deve suportar pacientes de até 150 kg;

(~..

—Deve

suportar pacientes com altura entre 1,5m a 2,20m, aproximadamente;
Nylon emborrachado,

- Fabricado em

- Deve ser lavável;
- Deve possuir suporte regulável para cabeça, sendo
- Deve ser acoplável nos suportes tipo Y do guincho;
—Garantia

012

5,00

un

possivel retirá-lo;

de 12 meses;

„

013

4,00 Pç

Bomba de alta pressão Procon NSE 111A125F11CA - 250PSI

5,00 un

070.089 Cesto para guincho de elevação de transferência, paciente adulto obeso.
paciente adulto obeso.
em UTI Adulto;
suportar pacientes de até 300 kg;
suportar pacientes com altura entre 1,5m a 2,20m, aproximadamente;
— Fabricado em Nylon emborrachado;
- Deve ser lavável;
- Deve possuir suporte regulável para cabeça, sendo possível retira-lo;
—Deve ser acoplável nos suportes tipo Y do guincho;
—Garantia de 12 meses;

Cesto para guincho de elevação de transferência,

—Utilizaçao

- Deve
- Deve

015

1,00 Pç

070.245 Lampada Xenon 175W, compatível com aparelho Fonte de

Luz da marca

Lampada Xenon I 75W, compativel com aparelho Fonte de Luz da marca Storz, modelo

016

5,00 un

Tábua para massagem cardiaca em PVC, com aproximadamente

017

10,00 Pç

20131520.

072.200 Tábua para massagem cardiaca em PVC, com aproximadamente
42x42cm.

072.232 Coichonete em PU injetado, tipo cabeça estreita da mesa cirúrgica
Colchonete em PU inietado, tipo cabeça estreita da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 663.
— Deve ser original da marca Barrfab.
— Com registro na Anvisa
— Garantia de 12 meses.
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'I

Liberação : Alcione Rodrigo Tessaro

Solicitante : Alcione Rodrigo Tessaro

:

Local Estoque

Forma Compra

Direto

kio

: Pesquisa de Preços ])

acessórios e peça~sara
Observaçáo : Abertura de processo licitatório, tipo PREGAO PRESENCIAL, para registro de preços de
equipamentos médicos de todo o hospital.

018

10,00 Pç

i

x'",tr

it'ut

t

i

QQ

FIÚBRICA

0,000

0,000

N/N/N

0,000

0,000

N/N/N

0,000

0,000

N/N/N

0,000

0,000

N/N/N

0,000

0,000

N/N/N

0,000

0,000

N/N/N

675,400

1.350,800

N/N/N

1.046,000

3.138,000

N/N/N

6.895,800

6.895,800

N/S/N

072.233 Colchonete em PU injetado, parte dorsal da mesa cirúrgica Barrfab,
Colchonete em PU injetado, parte dorsal da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.

- Deve ser original da marca Barrfab.
—Com

registro na Anvisa.

—Garantia

019

10,00 Pç

de 12 meses.

072.234 Colchonete em PU injetado, parte renal da mesa cirúrgica Barrfab,
Colchonete em PU injetado, parte renal da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
— Deve ser original da marca Barrfab.
—Com registro na Anvisa.
- Garantia de 12 meses

10,00 Pç

020

072.235 Colchonete em PU injetado, parte fixa da mesa cirúrgica Barrfab,
Colchonete em PU injetado, parte fixa da mesa mrúrgica Barrfab, modelo 683.

- Deve ser original da marca Barrfab

- Com

registro na Anvisa.

- Garantia de 12 meses.

10,00 conj

da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.

Colchonete em PU injetado, com duas unidades para preenchimento
ser original da marca Barrfab.
- Conjunto com 02 peças.
- Com registro na Anvisa.
- Garantia de 12 meses.
— Deve

10,00 un

022

da

072.231 Colchonete em PU injetado, com duas unidades para preenchimento

072.453 Circuito completo para ventilador de resgate Microtak 920, marca
Circuito completo para ventilador de resgate Microtak 920, marca Takaoka.

10,00 un

023

072.456 Bateria recarregável Enersys Cyclon 2V 2,5Ah.
Bateria recarregável

2,00 conj

024

Enersys Cyclon 2V 2,5Ah.

071.042 Atuador linear LA TF 218mm x 100mm, para mesa cirúrgica Barrfab BF10471797000169 - Edilbefto Greinert 8 Cia Ltda
Atuador linear LA TF 218mm x 100mm, para mesa cirúrgica Barrfab BF-683 TDP

3,00 conj

025

071.216 Gel para suporte de crânio Maynfield,
10471797000169 — Edilberto Greinert
Gel para suporte de crãnio Maynfield,

1,00 Pç

utilizado em mesa cirúrgica.
& Cia Ltda

utilizado em mesa cirúrgica

053.824 Suporte de Cranio Tipo Mayfield Compativel Com Mesa Cirur. Barfab
02836248000112 - Barrfab Industria Comercio Importacao E

@fQRP%4Q~g liiijifiQJ%fQj@~i@kÍITORirur.

Barfab
~r

19

Informações

Contábeis

Conta contábil

Material para Manutençáo
Material Elétrico

de Bens Móveis

e Eletrênico

Equipamentos

25.945,20
Valor Prev.

Rubrica

Material Hospitalar

Aparelhos,

.E

Valor Total

Total ltens

Lido

e Utensílios Médico-Odontológico,

15.478,8000
3.570,6000
0,0000
6.895,8000
25. 945,2000

1.4.1.0.3.3.90.30.25
1.4.1.0.3.3.90.30.26
1.4.1.0.3.3.90.30.36
1.4.1.0.4.4.90.52.08
Total (4)
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Liberaçáo

Solicitante : Alcione Rodrigo Tessaro
Observaçáo

: Alcione

Rodrig~essarore

Forma Compra : Pesquisa de Preços"

Local Estoque : Direto

: 84.097

~

Dt. Solic : 27/05/2020

~
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GCQLO

licitatério, tipo PREGAO PRESENCIAL, para registrc de pregas de acessórias e pegas para
médicos de todo o hospital.

: Abertura de processo
equipamentos

FIÚSFIILA

Alcione Rodrigo Tessaro

Engenharia
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: Alcione

Liberação

Rodrigo Tessaro
Local Estoque : Manutenção e Engenharia Clinica
Observação

Seq.

Forma Compra

Dt. Liber

: Alcione

Rodrigo TeswroPr(Q I'QCQ L~

: Pesquisa de

Qtde. Unid.

X

Pr@

licitatório, tipo PREGAO PRESENCIAL, para registro de preços de acessórios
médicos de todo o hospital.

: Abertura de processo
equipamentos

10:00
: 27/05/2020 13:52

Dt. Solic : 27/05/2020

HUOP - Solicitaqão de Compras
Sollcltante

: 84.096

RÚBfl!ck

Vl. Unit.

Código Descrição material
Fornecedor última compra

i '

e pegas para

Vl. Total

A/C/B

Marca última compra

Descrição completa

001

10,00 un

072.413 Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)

tipo Y, COMPATÍVEL

0,000

0,000

N/N/N

tipo Y, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
geral adulto/pediátrico/infantil/neonatos;
— Elemento sensor em forma de Y;
- Deve ser em cabo unico (monitor/paciente), ou pré-cabo mais cabo sensor;
- Comprimento total aproximado do cabo (monitor/paciente), 3 metros;
—0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve ser original ou compativel com fabricante ALFAMED;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricaçao, e quando aplicável, o método de esterilização,
— Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)

- Utilização

002

10,00 un

072.414 Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)
Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)

- Utilização geral adulto;

- Elemento sensor

0,000

tipo CLIP,

0,000

N/N/N

tipo CLIP, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.

em forma de CLIP;

ser em cabo único (monitor/paciente), ou pré-cabo mais cabo sensor;
- Comprimento total aproximado do cabo (monitor/paciente), 3 metros;
—0 sensor deve ser reutilizável;
—Este acessório deve ser original ou compativel com fabricante ALFAMED;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identiricaçao, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;

—Deve

—Produto

—Garantia

003

10,00 un

deve possuir registro vigente no MS;
de 06 meses para defeitos de fabricação.

072.415 Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)
Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)
geral adulto/pediátrico/infantil/neonatos;

— Utilização

tipo Y, COMPATÍVEL

0,000

0,000

N/N/N

tipo Y, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo CBO.

- Elemento sensor em forma de Y;
- Deve ser em cabo único (monitor/paciente), ou pré-cabo mais cabo sensor,
—Comprimento
total aproximado do cabo (monitor/paciente),
3 metros;
- 0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve ser original ou compatível com fabricante COMEN;

resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;
possuir registro vigente no MS;
de 06 meses para defeitos de fabricação.

—Embalagem

- Produto deve
— Garantia

004

10,00 un

072.416 Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)

0,000

tipo CLIP,

0,000

N/N/N

tipo CLIP, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C60.
geral adulto;
—Elemento sensor em forma de CLIP;
- Deve ser em cabo unico (monitor/paciente), ou pre-cabo mais cabo sensor;
—Comprimento
total aproximado do cabo (monitor/paciente),
3 metros;
- 0 sensor deve ser reutilizável;
— Este acessório deve ser original ou compatível com fabricante COMEN,
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;
—Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)

—Utilização

005

5,00 un

0,000

072.417 Coletor de umidade (water Trap) para capnografia SIDESTREAM,

0,000

N/N/N

Coletor de umidade (water Trap) para capnografia SIDESTREAM, compatível com o monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
- Este acessório deve ser original ou compatível com fabricante ALFAMED;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilizaçao;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
—Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação

006

30,00 un

072.418 Adaptador de

linha (cotovelo) para sistema de capnografia

SIDESTREAM.

0,000

0,000

N/N/N

Adaptador de canola (cotovelo) para sensor de capnografia SIDESTREAM.

- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçáo, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;

— Produto

deve possuir registro vigente no MS;
para defeitos de fabricação.

- Garantia de 06 meses

007

30,00 un

072.419 Adaptador de

linha (reto) para sistema de capnografia

SIDESTREAM.

0,000

0,000

Adaptador de canola (cotovelo) para sensor de capnografia SIDESTREAM.

- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçáo, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização,

—Produto

deve possuir registro vigente no MS;

- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
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Liberação

Rodrigo Tessaro
Local Estoque : Manutenção e Engenharia Clinica

008

10:00
Liber : 27/05/2020 13:52

Dt. Solic : 27/05/2020

HUOP - Solicitaqão de Compras
Solicitante

: 84.096

Número

Dt.

: Alcione

:'

Rodrigo Tessaro

Forma Compra : Pesquisa de Preços

de processo licitatório, tipo PREGAO PRESENCIAL, para registro de preços de acessórios e peç
L
equipamentos médicos de todo o hospital.

20,00

un

072.420 Adaptador de

r I)LI I V

linha para capnografia

mainstream,

0,000

COMPATÍVEL com

araf(ÍCA

0,000

N/N/N

Adaptador de linha para capnografia mainstream, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo CBO.
- Este acessódio deve ser original ou compatível com fabricante COMEN;
—Embalagem
resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricaçao, e quando aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
—Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

009

5,00 un

072.421 Sensor e temperatura

0,000

esofágico, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED,

0,000

N/N/N

esofágico, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
- Comprimento aproximado do cabo 3 metros;
- 0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve ser original ou compativel com fabricante ALFAMED;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçáo, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;

Sensor e temperatura

—Produto

deve possuir registro vigente no MS;

- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

010

5,00 un

072.422 Sensor e temperatura

Sensor e temperatura de pele, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
- Comprimento aproximado do cabo 3 metros;
- 0 sensor deve ser reutilizável;
— Este acessório deve ser original ou compativel com fabncante ALFAMED;

resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçao, procedência, fabricação,
possuir registro vigente no MS;
—Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

—Embalagem

- Produto deve

011

5,00 un

0,000

de pele, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED,

072.423 Sensor e temperatura

0,000

N/N/N

e quando aplicável, o método de esterilização;

0,000

esofágico, COMPATÍVEL com monitor COMEN,

0,000

N/N/N

Sensor e temperatura esofágico, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
- Comprimento aproximado do cabo 3 metros;
—0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve ser original ou compatível com fabricante COMEN;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;

—Produto

deve possuir registro vigente no MS;

- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

012

5,00 un

072.424 Sensor e temperatura

0,000

de pele, COMPATÍVEL com monitor COMEN,

0,000

N/N/N

de pele, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
aproximado do cabo 3 metros;

Sensor e temperatura

- Comprimento

0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve ser original ou compativel com fabricante COMEN;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;
—

—Produto

—Garantia

rt13

5,00 un

deve possuir registro vigente no MS;
de 06 meses para defeitos de fabr!caçáo.

0,000

072.425 Mangueira extensora para PNI, COMPATÍVEL com monitor COMEN,

0,000

N/N/N

Mangueira extensora para PNI, COMPATIVEL com monitor COMEN, modelo CBO.

- Deve ser completa com terminais e conexão monitor/braçadeira.
- Possuir os conectores de engate rápido;
- Comprimento aproximado 3,5 metros;

resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;
deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricaçao.

—Embalagem
—Produto

014

5,00 un

0,000

072.426 Mangueira extensora para PNI, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED,

0,000

N/N/N

Mangueira extensora para PNI, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
monitor/braçadeira.

- Deve ser completa com terminais e conexão
- Possuir os conectores de engate rápido;

aproximado 3,5 metros;
resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação,
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
—Comprimento

—Embalagem

015

5,00 un

072.427 Braçadeira para

PNI uso pediátrico, circunferência

aproximada

e quando aplicável, o método de esterilização;

0,000

(15-

0,000

Braçadeira para PNI uso pediátnco, circunferência aproximada (15-22cm), COMPATIVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120
PNI (pressao não invasiva) pediátrica,
—Circunferência
aproximada da braçadeira (15cm - 22cm);
— Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
—Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexão;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilizaçao;

- utilização em medição de
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Produto deve possuir registro vigente no MS;
Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

016

5,00 un

072.428 Braçadeira para

PNI uso adulto pequeno, circunferência

aproximada

0,000

(21-

0,000

N/N/N

Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferãncia aproximada (21-30cm), COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
- Utilização em mediçáo de PNI (pressão náo invasiva) adulto pequeno;
- Circunferencia aproximada da braçadeira (21-30cm);
—Bolsa

interna em silicone;
livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
—Deve possuir terminal de conexão;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricaçáo, e quando aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

- Deve ser

017

10,00 un

0,000

072.429 Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (29-33cm),

0,000

N/N/N

Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (29-33cm), COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.

- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto,

- Circunferência
—

aproximada

Bolsa interna em silicone;

da braçadeira (29-33cm);

- Deve ser

reutilizável;
- Deve ser livre de látex;
—Deve possuir terminal de conexão;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação,
— Produto deve possuir registro vigente no MS;

e quando aplicável, o método de esterilização;

- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricaçáo.

018

5,00 un

072.430 Braçadeira para

PNI uso adulto, circunferência

aproximada

0,000

(29-33cm),

0,000

N/N/N

Braçadeira para PNI uso adulto grande, circunferência aproximada (31~cm), COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
PNI (pressão não invasiva) adulto grande;
da braçadeira (31-40cm);

- Utilizaçáo em medição de
- Circunferencia aproximada
- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
—Deve

possuir terminal de conexáo;

- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

019

5,00 un

0,000

0,000

072.431 Braçadeira para PNI uso adulto obeso, circunferência aproximada (42-

N/N/N

Braçadeira para PNI uso adulto obeso, circunferência aproximada (42-54cm), COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120
em mediçáo de PNI (pressão nao invasiva) adulto obeso;

—Utilizaçáo

- Circunferencia aproximada da braçadeira (42-54cm);

Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
— Deve possuir terminal de conexão;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçáo, procedencia, fabricaçáo,
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

—

020

5,00 un

e quando

aplicável, o metodo de esterilização;

0,000

072.432 Cabo completo para ECG 5 vias, composto de cabo tronco, caixa

0,000

N/N/N

Cabo completo para ECG 5 vias, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra padrão AHA, COMPATÍVEL com monitor
ALFAMED, modelo VITA i120.
- Caixa intermediária no padrão AHA;
—Cabo tronco, mais conjunto de terminais tipo garra, com aproximadamente
3,5 metros;
- Este acessório deve ser original ou compatível com o fabricante ALFAMED;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricaçáo, e quando aplicável, o método de esterilização;
—Produto deve possuir registro vigente no MS;

— Garantia

021

5,00 un

de 06 meses para defeitos de fabricação.

072.433 Cabo Tronco para ECG 5 vias, padrão

AHA, COMPATÍVEL com monitor

0,000

0,000

Cabo Tronco para ECG 5 vias, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120, padrão AHA.

- Caixa intermediária no padrão AHA;
- Cabo tronco com aproximadamente 3 metros;
- Este acessório deve ser original ou compatível com o fabricante ALFAMED;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esteribzação;
— Produto

deve possuir registro vigente no MS;

- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
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022

equipamentos

5,00 un

i:j 0

: Pesquisa de Preçós
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Forma Compra

: Abertura de processo

licitatório, tipo PREGÁO PRESENCIAL, para registro
médicos de todo o hospital.

072.434 Conjunto de derivações tipo garra para ECG 5 vias, padrão

84.096

0,000

AHA,

0,000

N/N/N

Conjunto de derivaçóes tipo garra para ECG 5 vias, padráo AHA, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
- Padráo AHA;
- Conjunto de 5 terminais tipo garra com aproximadamente 0,80 metros;
- Deve ser compativel com a caixa intermediádio do cabo tronco utilizado no monitor ALFAMED, modelo VITA i120.

acessório deve ser original ou compativel com o fabricante ALFAMED
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
—Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

—Este

023

5,00

un

072.435 Braçadeira para

PNI uso pediátrico, circunferência

aproximada

0,000

(15-

0,000

N/N/N

Braçadeira para PNI uso pediátrico, circunferência aproximada (15-22cm), COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) pediátrica;
—Circunferencia
aproximada da braçadeira (15cm -22cm);
- Bolsa interna em silicone;
—Deve ser livre de látex;
—Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexão,
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilizaçao;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
—Garantia de 06 meses para defeitos de fabricaçao.

024

10,00 un

072.436 Braçadeira para

PNI uso adulto pequeno, circunferência

aproximada

0,000

(21-

0,000

N/N/N

Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência aproximada (21-30cm), COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.

- Utilização em mediçao de PNI (pressão nao invasiva) adulto pequeno;

- Circunferência
- Bolsa

interna

aproximada
em silicone;

da braçadeira (21-30cm);

ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexáo;
—Deve

—Embalagem

resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçao, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;

- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

025

15,00 un

072.437 Braçadeira para

PNI uso adulto, circunferência

aproximada

0,000

(29-33cm),

0,000

N/N/N

Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (29-33cm), COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo CBO.
em medição de PNI (pressão nao invasiva) adulto;
- Circunferencia aproximada da braçadeira (29-33cm);
—Bolsa interna em silicone;
- Deve ser reutilizável;
— Deve ser livre de látex;
- Deve possuir terminal de conexáo;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricaçao, e quando aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
—Utilização

10,00 un

072.438 Braçadeira para

PNI uso adulto grande, circunferência

aproximada

(31-

0,000

0,000

N/N/N

Braçadeira para PNI uso adulto grande, circunferência aproximada (31-40cm), COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo CBO.
em medição de PNI (pressão nao invasiva) adulto grande;
- Circunferência aproximada da braçadeira (31-40cm);
—Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
—Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexáo;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçao, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
—Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

- Utilizaçao

027

5,00 un

072.439 Braçadeira para

PNI uso adulto

0,000

obeso, circunferência aproximada (42-

Braçadeira para PNI uso adulto obeso, circunferencia

aproximada

0,000

N/N/N

(42-54cm), COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo CBO.

- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto obeso;
- Circunferência aproximada da braçadeira (42-54cm);
—

Bolsa interna em silicone;

- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexão;
— Embalagem

resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação,

- Produto deve possuir registro vigente no MS;
de 06 meses para defeitos de fabricação.

e quando aplicável, o metodo de esterilização,

—Garantia

028

15,00 un

Cabo completo para ECG 5 vias, composto de cabo tronco, caixa intermediária
COMEN, modelo C80.
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para
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peças
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de
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rTgQQQ t

intermediária no padrão AHA;
Cabo tronco, mais conjunto de terminais tipo garra, com aproximadamente 3,5 metros;
- Este acessório deve ser original ou compatível com o fabricante COMEN;
—Embalagem
resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricaçáo, e quando aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

— Caixa

—

029

10,00 un

072.441 Cabo Tronco para ECG 5 vias, padrão

0,000

AHA, COMPATÍVEL com monitor

0,000

N/N/N

Cabo Tronco para ECG 5 vias, padráo AHA, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
no padráo AHA;
tronco com aproximadamente 3 metros;
- Este acessóno deve ser original ou compativel com o fabricante COMEN;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilizaçao;
—Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

- Caixa intermediária
—Cabo

030

10,00 un

072.442 Conjunto de derivações tipo garra para ECG 5 vias, padrão

0,000

AHA,

0,000

N/N/N

Conjunto de derivações tipo garra para ECG 5 vias, padráo AHA, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.

— Padrão

AHA;

de 5 terminais tipo garra com aproximadamente 0,80 metros;
- Deve ser compatível com a caixa intermediário do cabo tronco utilizado no monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
—Este acessório deve ser original ou compatível com o fabricante COMEN.
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilizaçáo;
—Conjunto

—Produto

deve possuir registro vigente no MS;

- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

034

24,00 GI

200,500

060.251 Desinfetante de alto nível para equipamento de hemodiálise
01440590000136 — Fresenius Medicai Care Ltda.

4.812,000

N/N/N

FRESENIUS

Solução esterilizante para equipamento de hemodiálise, composto mistura estável de ácido peracético a 3,4%, peróxido de hidrogenio e ácido acético.
Compatível e sem limitações de uso em metais, borrachas naturais e ou sintéticas. Indicado ao uso em equipamento da marca FRESENIUS modelo 4008 S.
de 4 de julho de 2011 e RDC n'5, de 16 de agosto de 2010, e ser registrado no Ministério da Saúde (ANVISA).
0 produto deve atender as RDC

n'1,

035

50,00 un

300,600

060.406 Filtro para solução de hemodiálise
01440590000136- Fresenius Medicai Care Ltda.

15.030,000

N/N/N

FRESENIUS

Filtro para solução de dialise, para uso em equipamento de hemodiálise marca Fresenius modelo 4008s, constituido de membrana de polissulfona, área de
superfície efetivade 2,2nP, taxa de filtração de 300 ml/h. Capaz de suportar atá 100 tratamentos ou até 12 semanas de uso. Estéril, embalagem individual
com dados de identificação, fabricação e procedencia. Registro no Ministério da Saúde (ANVISA).

037

10,00 Pç

065.428 Adaptador de linha para capnografia mainstream, ORIGINAL do monitor
08344903000100 —Worldmed - Equipamentos Medicos Ltda - Me

100,000

1.000,000

N/N/N

New Company

Adaptador de linha para capnografia mainstream, ORIGINAL do monitor Prolife P12.
- Este acessório deve ser odiginal do fabricante Prolife;
—Embalagem
resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçao, procedencia, fabncação, e quando aplicável, o método de esterilizaçao;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de risco III e IV, o fabricante deve
possuir CBPF regular;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricaçáo.

038

10,00 un

060.081 Coletor de água para circuito de capnografia
02949582000182- Medicalway Equipamentos

1.448,900

Dryline do monitor Mindray

N/N/N

Medicos Ltda

Coletor de água para circuito de capnografia Dryline do monitor Mindray PM-9000:
- Deve conter filtro hidrófobo de 0,45 micra;
- Semi descartável, tamanho adulto-pediátrico (120 - 200ml):
—Compativel com o monitor Mindray PM-9000;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identiricaçáo, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
— Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de risco III e IV, o fabricante deve
possuir CBPF regular;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricaçáo.

039

10,00 un

068.677 Conexão de

linha proximal,

união da exalação, para ventilador pulmonar

0,000

0,000

Conexão de linha proximal, união da exalaçao, para ventilador pulmonar INTERMED.

N/N/N

- Deve ser original do fabricante Intermed;
100.00110;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçao, procedencia, fabncação, e quando aphcável, o matado de esterilizaçáo;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de risco III e IV, o fabricante deve
possuir CBPF regular;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
—Ref.
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Universidade

Estadual do Oeste do Parana

Número

: 27/05/2020 10:00
Dt. Liber : 27/05/2020 13:52
Dt. Solic

HUOP - Solicitaqão de Compras
: Alcione

Liberação : Alcione Rogrigo",/asseio..';»$

Rodrigo Tessaro
Local Estoque : Manutenção e Engenharia Clinica
Sollcitante

Observação

040

: Abertura de processo
equipamentos

10,00 un

: 84.096

: Pesquisa de

Forma Compra

licitatório, tipo PREGÁO PRESENCIAL para regisiro de pregos de

médicos de todo o hospital.

Conexão em Y de polisulfona adulto, uso universal e autolavável

~C

Preç~osp

acessójios e pegas para

0,000

0,000

068.676 Conexão em Y de polisulfona adulto, uso universal e autolavável do
- Deve ser original do fabricante Intermed;

Qi„iILG

N/N/N

do ventilador pulmonar INTERMED.

- Ref. 100.11009;

- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de estedilização;

- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AFE e licença

sanitaria regulares,
possuir CBPF regular;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

041

10,00 un

068.675 Cotovelo de 90o 22x22mm

M/F, uso universal

e para os

produtos que pertencem as classes de risco

e autolavável do

III

e

IV,

0,000

0,000

ventilador

o fabricante deve

N/N/N

Cotovelo de 90o 22x22mm M/F, uso universal e autolavável do ventilador pulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante Intermed;
— Ref. 100.00104;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçao, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;

- Produto deve

possuir registro vigente no MS;

- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de risco
possuir CBPF regular,
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

042

30,00 un

064.891 Diafragma da válvula de exalação INTER 3, INTER 5 dos ventiladores
08344903000100 —Worldmed — Equipamentos Medicos Ltda — Me
Diafragma da válvula de exalação INTER 3, INTER 5 dos ventiladores
do fabricante Intermed;

- Deve ser original
- Ref. 130.01362;

pulmonar

III

e

IV,

o fabricante deve

6.804,000

226,800

N/N/N

Inter med

INTERMED.

- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de risco III e IV, o fabricante deve
possuir CBPF regular;
—Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

043

30,00 un

064.892 Diafragma da válvula de exalação INTER 7 Plus do ventilador pulmonar
08344903000100 - Worldmed — Equipamentos Medicas Ltda - Me

3.225,000

107,500

N/N/N

Intermed

Diafragma da válvula de exalação INTER 7 Plus do ventilador pulmonar INTERMED.- Deve ser original do fabricante Intermed;
- Ref. 130.01362A;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;
—Produto

deve possuir registro vigente no MS;

- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de risco
possuir CBPF regular;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

044

3,00 un

064.878 Membrana para Osmose Reversa portátil da marca Permution, modelo
20990233000196- Vm Equipamentos Medicos Ltda - Me
Membrana para Osmose Reversa portátil da marca Permution, modelo RO-1 00.
- A membrana deve ser compatível com a Osmose reversa portátil da marca Permution,
—Referência

ULP21%4021

- Dimensoes da

III

e IV, o fabricante deve

5.100,000

1.700,000

N/N/N

REF.MPIM0977PERMUTION

modelo RO-1 00;

;

membrana, 4,0" x 21";
—Vazão de até 120 I/b ou 1.000 GPD;
- Construída a base de filme extrafino de poliamida tipo TFC;
—Certificado de qualidade.

045

10,00 un

064.909 Sensor de fluxo proximal ADULTO para ventilador pulmonar INTERMED.
08344903000100 —Worldmed — Equipamentos Medicos Ltda — Me

1.320,000

132,000

N/N/N

Intermed

Sensor de fluxo proximal ADULTO para ventilador pulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante Intermed;
- Ref. 136.00310;

resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o metodo de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
— Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de risco III e IV, o fabricante deve
possuir CBPF regular,
—Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
—Embalagem

046

20,00

un

068.674 Sensor de fluxo proximal NEONATAL para ventilador pulmonar
08344903000100 - Worldmed - Equipamentos Medicos Ltda - Me

18.098,000

904,900

N/N/N

INTERME D/ORIGINAL

Sensor de fluxo proximal NEONATAL para ventilador pulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante Intermed;
—Ref. 136.00347;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçao, procedência, fabricação, e quando apbcável, o método de esterilizaçao;

- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AFE e licença

sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de risco
possuir CBPF regular;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

047

20,00

un

064.908 Sensor de fluxo proximal PEDIÁTRICO para ventilador pulmonar
08344903000100 - Worldmed — Equipamentos Medicos Ltda - Me

204,230

lll

e

IV,

o fabricante deve

4.084,600

Intermed

Sensor de fluxo proximal PEDIÁTRICO para ventilador pulmonar INTERMED.
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Universidade

Estadual do Oeste do Parana

Número :

: Alcione

Liberaçao

Rodrigo Tessaro
Local Estoque : Manutençáo e Engenharia Clínica
equipamentos

10:00
Liber : 27/05/2020 13:52

Dt. Solic : 27/05/2020

HUOP - Solicitaqão de Compras
Solicitante

84.096

Dt.

: Alcione

Itl',Q.

Rodrigo<~T 'essairo

Forma Compra : Pesquisa de Preços

t

I7li '

GI

R0IBRICFi

médicos de todo o hospital.

- Deve ser

—

'.

AK

original do fabdicante Intermed;

- Ref. 136.00311;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;

— Produto

deve possuir registro vigente no MS;

- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de risco
possuir CBPF regular;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação

048

20,00 Pç

058.095 Válvula de exalaçáo INTER 7 Plus para ventilador pulmonar INTERMED.
08344903000100 - Worldmed - Equipamentos Medicos Ltda - Me
Válvula de exalação INTER 7 Plus para ventilador
—Deve ser original do fabricante Intermed;
- Saida em curva de 90'I

pulmonar

III

377,520

e IV, o fabricante deve

7.550,400

N/N/N

Intermed

INTERMED.

177.00437;
—Embalagem
resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de risco III e IV, o fabricante deve
possuir CBPF regular;
—Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

—Ref.

050

30,00 un

071.441 Spray lubrificante em Silicone puro, frasco de 300ml.
05727452000193 - Parafusos Ruíz Ltda

10,000

300 000

Spray lubrificante em Silicone puro, frasco de 300ml.

Total ltens

Valor Total

45

Informaqões Contábeis

Valor Prev.

Rubrica

Conta contábil

Material para Manutençáo

68.772,90

1.4.1.0.3.3.90.30.25

de Bens Móveis

Alcio

68.772,9000

odrigo Tessaro

.-@<0

,
. g'Engenharia

orlo@
s

bt,joo~'"

çg"t

çy

ql'nrç

L~cs
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TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇOES - MOTIVAÇAO

I. FUNDAMENTAÇAO
Solicitação de compra número 84096 e 84097.
Os produtos aqui solicitados, tem a função de atender as manutenções
equipamentos, bem como atender exigências da Vigilância Sanitária.

corretivas de diversos

II. OBJETO
Processo licitatório para registro de preço de peças, acessórios e material de consumo
destinados a manutenção dos equipamentos biomédicos do Hospital Universitário do Oeste do
Paraná.

III. TRATAMENTO

DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) - LEI 123/2006

(ME) E

Cota.de até 25% para ME ou EPP:
Devido ao baixo quantitativo solicitado para cada item e devido a necessidade de mantermos
um padrão de qualidade do mesmo, a existência de duas empresas se torna inviável para nossa
instituição, além de ser desinteressante para as empresas participantes, levando-as a desistirem
de participar do pregão.

Localização dos fornecedores:
Após análise do histórico, verificou-se que os fornecedores
tem abrangência nacional.

dos produtos objeto da licitação

IV. FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO
Alcione Rodrigo Tessaro.

Fiscal técnico:
Nome: Alcione Rodrigo Tessaro.

R.G.: 3.343.687-4
Telefone: 45 3321-5396

gaba>~"'natura do fiscal

Fiscal administrativo:
Nome:

R.G.:
Telefone:

Assinatura do fiscal

V. OBRIGAÇORS DA CONTRATADA
A empresa deverá apresentar CATÁLOGO para os seguintes materiais:

- Material 70089- Cesto para guincho de elevação, paciente adulto obeso;
- Material 70090 - Cesto para guincho de elevação, paciente adulto;
—Material 53824 —Suporte de Crânio tipo Mayfield para mesa Barrfab;

Local de entrega do produto:
Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP, na Av. Tancredo Neves, 3224
Santo Onofre —CEP 85.806-470 —Cascavel/PR.

—Bairro

Setor de Engenharia Clínica.

Horario de entrega do produto:
Em dias úteis, das 08:00 âs 17:00 horas.

Prazo de entregalrealizaçtto

0 prazo

do servigo:

máximo para entrega é de 10 dias úteis.

Comlitões de entrega do produto:
Os produtos devem ser entregues em suas embalagens
violada.

originais, devendo estar integra e não

Prazo de validade do produto:
Conforme determinado

pelo seu fabricante.

VI. DAS OBRIGAÇOKS DA CONTRATANTE
Fornecer dados e características
contratada.

técnicos de nossos equipamentos,

quando

solicitados pela

VII. DOCUMKNTAÇAO TÉCNICA JURIDICA
As documentações técnicas exigidas, constam no descritivo
apresentadas conforme item.

VIII. ESCLARECIMENTOS QUANTO
ITENS

A documentação técnica é embasada na RDC
abri12014.
RDC N'6, de

1'e

IX. C

de cada item, e deverão

A DOCUMENTAÇAO

n'85,

ser

TÉCNICA DOS

de 22 de outubro de 2001 e

TKRIOS DE AVALIAÇAO DO PRODUTO NA ANALISE TECNICA

0 catálogo

deve ser apresentado de forma clara e objetiva, não abrindo margem para dúvidas
quanto o produto ofertado, tento a marca, modelo e dados técnicos bem definidos na
apresentação do mesmo.

X. RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇAO DA DOCUMENTAÇAO
AMOSTRAS SE HOUVER
Alcione Rodrigo Tessaro

Nome: Alcione Rodrigo Tessaro

R.G.: 3.343.687-4

TÉCNICA E DAS

Assinatura do avaliador

Telefone: 45 3321-5396

XI. CRITÉRIOS PARA ASSINATURA

DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

Nada a constar.

XII. CONDIQOES PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO

DA NOTA

FISCAL

Nada a constar.

XIII. VIGÊNCIA

DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS/CONTRATO

12 (doze) meses, a qual passará a contar a partir da publicação da ARP em diário oficial do
Estado.

XIV. DA FORMA/AO DE LOTES (Quando aplicável)

¹o se aplica.

XV. DO COMODATO (Quando aplicável)

¹o se aplica.

XVI. Justificativa técnica da necessidade do comodato

¹o se aplica.

Responsável pelo setor:

R.G.:
Telefone:
Nome do responsável

pelo setor de patrimônio:

Nome do responsável

pelo setor de Eng. Clínica:

Assinatura
Comodato

do responsável

pelo

Assinatura
Patrimônio

do

pelo

Ass

ra

nsável

o weslioqsável
>

r de Eng. Alínea

pelo

Universidade

Estadual do Oeste do Parana
ISIS.Siltillc.

HUOP - Solicitaqão de Compras
Liberação

Sollcitante : Alcione Rodrigo Tessaro

COLQ
/06/2020 07: 2

Dt. Liber : 3/06/2020

: Alcione

07: 6

Rodrigo Tessaro

Forma Compra : Pesquisa de Preços

Local Estoque : Direto

Observação : Incluir itens no processo licitatório já iniciado, CR 656.

Seq.

Qtde. Unid.

Vl. Total

Vl. Unit.

Código Descrição material

A/C/B

Marca última compra

Fornecedor última compra
Descrição completa

10,00 un

001

072.487 Célula de Oxigénio para ventilador pulmonar

Mindray

SV300

0,000

0,000

N/N/N

0,000

0,000

N/N/N

0,000

0,000

N/N/N

Célula de Oxigénio para ventilador pulmonar Mindray SV300

10,00 un

002

072.486 Kit manutenção preventiva do ventilador pulmonar
Kit manutenção

003

4,00 Pç

preventiva

Mindray

SV300

do ventilador pulmonar Mindray SV300

072.488 Placa do SPO2, série BM01LH702133, do Oximetro de pulso de mesa,
Placa do SPO2, série BM01LH702133, do Oximetro de pulso de mesa, marca MD, modelo VS2000E.

Total Itens
I

rmações Contábeis

Valor Prev.

Rubrica

Conta contábil

Material para Manutenção

0,00

Valor Total

3

1.4.1.0.3.3.90.30.25

de Bens Móveis

0,0000

Alcione Rodrigo Tessaro

Engenharia

So
I.; ite Q.05<l90 ",'
ê

u

, C

„qottgt 0 ~
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HUOP - Solicitaqão de Compras
: Alcione

Solicitante

Liberaçao

Rodrigo Tessaro

:

Seq.

: Alcione

8

Ro

ICA

Forma Compra : Pesquisa de Preços

Local Estoque : Direto

Observação

Dt. Liber

Incluir no pregão presencial.

Qtde. Unid.

Vl. Total

Vl. Unit.

Código Descrição material

A/C/8

Marca ultima compra

Fornecedor última compra
Descrip5o completa

001

7,00 un

072.495 Bateria de

Lítio

0,000

14.8V —5800mAH, para ventilador pulmonar Mindray

0,000

Bateria de Litio 14.8V - 5800mAH, para ventilador pulmonar Mindray SV300.

Total Itens

Informaqões Contábeis

Valor Prev.

Rubrica

Conta contábil

Material Elétrico

0,00

Valor Total

1

1.4.1.0.3.3.90.30.26

e Eletrônico

0,0000

Alcione Rodrigo Tessaro

Engenharia
Aodrg0Tessate
8,ici0I18
v

880'l
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Email

28/08/2020

—Seção de cotação - huop —Outlook

Re: CR 656/2020 - COTAÇÃO 41642 - QUANTlDADE DE COTAÇOES
Alcione Rodrigo Tessaro < engenheiro.alcione@grnail.com
Qui, 27/08/2020

g

1

CR

— huop

pppTp(pip

>

11:24

Para: Seção de cotação

Hupp

Fls. Nc
R

BRICA

<huop.cotacao@unioeste.br>

anexos (15 KB}

656-2020 —41642 — RELATÓRIO

DE QUANTIDADE

DE COTAJOES alterado.xlsx;

Segue o relatório com as sugestões de empresas que orçam os itens.
tempo para ort,-armos alguns itens. Pet,-o que retirem do processo
licitatório, os itens grifados em amarelo.

Em função da nossa falta de

Os demais itens, são exclusivos, e não possuem outras empresas q ue os vendem no Paraná, sendo
assim. Não haverão outras cotat;ões.
Em sex.'I

14 de ago. de 2020 as 11:46, Seqão de cotat;ão

—

huop < huop.cotacao@unioeste.br>

escreveu;
Alcione,

Segue em anexo a re l abrao d e quan td a d e de cotações da CR 656/2020- cotação 41642, para
você verificar o código BR.
i

Aguardamos

retorno.

Att: Alessandra

Att.

Eng. Alcione Rodrigo Tessaro
Engenharia Clínica
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE
Av. Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre
CEP 85.806-470 - Cascavel - PR.
CNPQ

78.680.337/0007-70

Inscrição estadual : isento
Fone (45) 3321-5396 e (45) 8404-2898 (vivo)

httos://outlook.office.com/mail/huop.cotacaoC4unioeste.br/AQMkA

DI2OTZ'MmY1LTkOZTktNDUOZS04NmZjLWE4Y2U4MDM5MWJjMAAuAAADU...
j m

1/1

CR

Código

72443
64872
66500
70090
62847
66478
70089
70245
72200
72232
72233
72234
72235
72231
72453
72456
71042

Código

Código
Manopla esterilizável

em alumlnio, compatível com o foco cirúrgico Baumer, modelo F500/570

FITA PARA IMPRESSORA SERIAL AMCP MOD. FH190-85232
Tefion 612k0039 para caneta do Aspirador Ultrassónico, marca Soring, modelo Sonoca 300.
Cesto para guincho de elevação de transferência, paciente adulto.

Graxa silicone pote de 500 gr..

0

Bomba de alta pressão Procon NSE 111A125F11CA- 250PSI
Cesto para guincho de elevação de transferência,'aciente adulto obeso.
Larnpada Xenon 175VV, compatível com aparelho Fonte de Luz da marca Storz, modelo 20131520.
Tábua para massagem cardíaca em PVC, com aproximadamente 42x42cm.
Colchonete em PU injetado, tipo cabeça estreita da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
Colchonete em PU injetado, parte dorsal da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.

Colchonete em PU injetado, parte renal da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
Colchonete em PU injetado, parte fixa da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
Colchonete em PU injetado, com duas unidades para preenchimento da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
Circuito completo para ventilador de resgate Microtak 920, marca Takaoka.
Bateria rêcarregávei Enersys Cyclon 2V 2,5Ah
LA TF 218mm x 100mm, para mesa cirúrgica Barrfab BF-683 TDP
Gel para suporte de crânio Maynfield, utilizado em mesa cirúrgica.

Suporte de Cranio Tipo Mayfield Compativel

72413
72414
72415
72416
72417
72418
72419
72420
72421

Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)

72431
72432
72433
72434
72435
72436
72437
72438
72439
72440
72441
72442

Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)

0
0

0
0

0
0
0

0

Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)

tipo Y, COMPAT(VEL com monitor ALFAMéD, modelo VITA i120.
tipo CLIP, COMPATfVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
tipo Y, COMPAT(VEL com monitor COMEN, modelo CSO.

modelo C80.
Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente) tipo
Coletor de umidade (water Trap) para ca pnografia SIDESTREAM, compatível com o monitor ALFAMED, modelo VITA i120
(cotovelo) para sistema de capnografia SIDéSTREAM.
Adaptador de linha
CLIP, COMPATfVEL com monitor COMEN,

=+ ~(

Ll'fL

Adaptador de linha (reto) para sistema de capnografia SIDESTREAM.
Adaptador de linha para capnografia mainstream, COMPAT(VéL com monitor COMEN, modelo C80.
Sensor e temperatura esofágico, COMPAT(VEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
Sensor e temperatura de pele, COMPAT(VEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.

esofágico, COMPATfVEL com monitor COMEN, modelo C80.
de pele, COMPATlVEL com monitor COMEN, modelo C80.

Sensor e temperatura
Sensor e temperatura
Mangueira extensora para PNI, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo CSO.
Mangueira extensora para PNI, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120
Braçadeira para PNI uso pediátrico, circunferência aproximada (15-22cm), COMPATfVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
i120.
Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência aproximada (21-30cm), COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA
Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (29-33cm), COMPAT(VEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
Braçadeira para pNI uso adulto, circunferência aproximada (29-33cm), COMpAT(VEL com monitor ALFAMéD, modelo VITA i120.
VITA i120.
Braçadeira para PNI uso adulto obeso, circunferência aproximada (42-54cm), COMPAT(VEL com monitor ALFAMED, modelo

AHA, COMPATfVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
Cabo completa para ECG 5 vias, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra padrão
Cabo Tronco para ECG 5 vias, padrão AHA, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
Conjunto de derivações tipo garra para ECG 5 vias, padrão AHA, COMPATfVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
Braçadeira para PNI uso pediátrico, circunferência aproximada (15-22cm), COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo CSO.

0
0
0
0
0

panamedic

marcosiaborini.com.br
anamedical

anamedical.com.b

~

vendas@grupohemotec.com.br

edilgrein@hotmail.com
edilgrein@hotmail.com
edilgrein@hotmail.com
edilgrein@hotmail.com

~

~

~
~

~'dilgrein@hotmail.com

comeroal@scmedical.net.br

~
edilgrein@hotmail.com
edilgrein@hotmail.com
edilgrein@hotmail.com
leandro.borse@gm
comercia

~

Com Mesa Cirur. Barfab

53824

Borini

~

Atuador linear

71216

72422
72423
72424
72425
72426
72427
72428
72429
72430

656/2020 - COTAQAO 41642

Braçadeira para PNI usa adulto pequeno, circunferência aproximada (21-30cm), COMPATÍVéL cam monitor COMEN, modelo CSO.
Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (29-33cm), COMPATIVEL com monitor COMEN, modelo C80.
Braçadeira para PNI uso adulto grande, circunferência aproximada (31-40cm), COMPATfVEL com monitor COMEN, modelo CSO.
Braçadeira para PNI uso adulto obeso, circunferência aproximada (42-54cm), COMPATÍVEL com monitor COMéN, modelo CBO
AHA, COMPATfVEL com monitor COMEN, modelo C80.
Cabo completo para ECG 5 vias, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunta de terminais tipo garra padrão
Cabo Tronco para ECG 5 vias, padrão AHA, COMPAT(VEL com monitor COMEN, modelo CSO.
Conjunto de derivações tipo garra para ECG 5 vias, padrão AHA, COMPAT(VEL com monitor COMEN, modelo C80.

eil.com

comercia leandro.borsa@gm
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julioaraujo1éegmail.com

comercia leandro.borsa@gm

julioaraujo1iegmail.com
comercia leandro borsa@gm

comercia leandro.borsa@gm

juliaaraujot@gmail.com
julioaraujo15gmail.com
julioaraujo1@gmail com
comercia leandro borsa@gm
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60251
60406
65428
60081
68677
68676
68675
64891
64892
64878
64909
68674
64908
58095
71441
72487
72486
72488
72495

0

0

Desinfetante de alto nivel para equipamento
Filtro para solução de hemodiálise

FRESINUIS

de hemodiálise

FRESINUIS

0 'daptador de linha para capnografia mainstream, ORIGINAL do monitor Prolife P12
Coletor de água para circuito de capnografla Dryline do monitor Mindray PM-9000.
0
Conexão de linha proximal, união da exalação, para ventilador pulmonar INTERMEO.
1
Conexão em Y de polisulfona adulto, uso universa! e autolavável do ventilador pulmonar INTERMED.
1
Cotovelo
de 90o 22x22mm M/F, uso universal e autolavável do ventilador pulmonar INTERMED.
1
1 Diafragma da válvula de exalação INTER 3, INTER 5 dos ventiladores pulmonar INTERMED.
1 Diafragma da válvula de exalação INTER 7 Pios do ventilador pulmonar INTERMED.

karin.lucia@medicalway.com.br
karin.lucia@medicalway.com.br
comercia leandro borsa@gm
comercia leandro.borsa@gm
comerma leandro.borsa@gm
comercia leandro.borsa@gm

1
1

comerma ieandro borsa@gm
comercia leandro.borsa@gm
comercia leandro.borsa@gm
comercia leandro.borsa@gm

0

1
1

2

1
1
2

1

para Osmose Reversa portátil da marca Permution, modelo RO-100.
Sensor de fluxo proximal ADULTO para ventilador pulmonar INTERMED.
Sensor de fluxo proximal NEONATAL para ventilador pulmonar INTERMED.

Membrana

Sensor de fluxo proximal PEDIATRICO para ventilador pulmonar INTERMED.
Válvula de exalação INTER 7 Pios para ventilador

'pray

pulmonar

INTERMED.

lubrificante em Silicone puro, frasco de 300ml.
Célula de Oxigénio para ventilador pulmonar Mindray SV300
igt manutenção preventiva do ventilador pulmonar Mindray SV300

Placa do SPD2, série Biv!01tH702133, do Oximetro de pulso de mesa, marca MD, modelo VS2000E.
Bateria de Lítio 14.8V - 5800mAH, para ventilador pulmonar Mindray SV300.

~

~

CLINIBRAX PERMUTION

karin.lucia@medicalway,com.br
karin.lucia@medicalway.com.br

kann.lucla@medlcalway.com.br
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Sabre o email qve vc enviou por email da CR 656
Ainda estamos com dificuldade

0 item

em 2

72418 não teve nenhuma

itens,„...,>>

cotaqao

6 item

66681 vc enviou uma indicagão de empresa, mas ela já enviou a
cotação e não tem o item... ele também não tem nenhuma cotacão.

G ciue sao esses Itens7 Eu nao estou no hu agora

acesso ao tasv

72418 —Adaptador de

linha (cotovelo) para sistema

de capnografia

SiGESTREAM.
6GG8$

e exciuil esses ~tens
Pra fechar

o processo

trem

t

— Coletor

de água para circuito de capnograua Gryline do monitor

~.

HUOP - PROTOCOLO
Rodrigo Tessaro <e

Fls.
enhei

(ij.'lcione

RÚ

RiCA

OrcamentO NO.: 25416
1

mensagem

15 de maio de 2020 13:15
marcos@borini.com.br <marcos@borini.com.br>
Para: "engenheiro.alcione@gmail.com" <engenheiro.alcione@gmail.com>
"julio@borini.com.br"
Cc: "rosangela@borini.com.br" <rosangela@borini.com.br>, "marcos@borini.com.br" <marcos@borini.com.br>,
<ricardo@borini.com.br>,
<julio@borini.com.br>, "alessandra@borini.com.br" <alessandra@borini.com.br>, "ricardo@borini.com.br"
"faturamento1@borini.com.br" <faturamento1@borini.com.br>, "comercial@borini.com.br" <comercial@borini.com.br>

BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
AVENIDA DOS ESTADOS,

1181 - ÁGUA VERDE - 80610040

CURITIBA - PR

Fone: 41-3018-1708 Fax: 41-3329-1363
CNP J : 03.403.388/0001-60 — Inscrição Estadual

: 9024823935

E-Mail:comercial@borini.com.br

Orçamento No. : 25416
Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL OESTE PARANA
RUA TANCREDO NEVES, 3224 - SANTO ONOFRE - 85806-470
CASCAVEL - PR
Fone: (45) 33215345 Fax: (45) 33215396
CNP J: 78.680.337/0007-70 Inscrição Estadual: ISENTO
E-Mail:engenheiro.alcione@gmail.com
Site: 5396 alcione
Data: 15/05/2020

Vendedor: MARCOS ANTONIO FERREIRA

Código

35413

Descrição
MANOPLA ALUMINIO F-500 /570

Parcela
1

90330000

W

Previsão de Entrega: 15/05/2020
Unitário

Medida

Qtd

NCM

'y~

Condições de Pagamento: 28 dias

Validade: 25/05/2020

30

PC

620,0000

Total bruto
Total líquido R$

<P/3

Data de Vencimento
1 2/06/2020

Valor

18.600,00

Observações:

Bom dia tudo bem,
Conforme solicitado segue orçamento.

Pagamento: 28 dias.
Frete: CIF (Á PARTIR DE R$ 1.000,00)
Nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento
o pedido brevemente.
Att,

que se fizer necessário e esperamos poder concretizar

Marcos
Assistente administrativo
Borini Ltda.
marcos@borini.com.br - Fone: (41) 3156-8200 / 3018-1708 / 3329-3263 / 3329-1363

Aprovação do cliente: Data
Assinatura:

:

/

/

UNIVERSIDADE ESTADUAL OESTE PARANA

SubTotal

18.600,00
18.600,00
18.600,00

HUOP - PROTOCOLO

Fls.

N'~

RÚ. RiCA

HOSPITALAR
AO
HOSPITAL UNIOESTE
AT/ ALCIONE

TELEFONE (45) 3321-5151

CASCAVEL-PR
REFERENTE: ORÇAMENTO GG-0007-202042
GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE

DATA:09/03/2020
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

FABRICAÇAO
PAGAMENTO 28 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

ITEM
1

QTD

01

UNI
UNI

FRETE: CIF

MARCA: CONFORME ABAIXO

DESCRI AO
MOTOR DE PERNA P MESA CIRURGICA BARRFAB

L) +/f y<,-

Att.

VALOR UNIT.

1.987,00

R$

VALOR TOTAL

R$ 1.987,00

VALOR TOTAL R$ 1.987,00

10471 797 / 000t - 59
BHLKEMQHEK f Qk LEk

Edilberto Greinert
(45) 9923-0087
E-mail:edilgrein@hotmail.com

L

Edilberto Greinert 8 Cia Ltda
Insc Est: 90461241-35

CNP J: 10.471.797/0001-69
Rua: Fortaleza, 3782
Bairro: Recanto Tropical

Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774

37'?

Rwe ror&fega
fh."c~iAto Tspp<ggi - a5sfip.o<>o
- PAgA;,A
E ASCAVEL

CEP: 85.807-090
Cascavel —PR
E-mail:edil rein hotmail.com

HUOP

- PROTOCOLO

HOSPITALAR
RÚB ICA

A

Universidade Universitário do Oeste do Parana
Av. Tancredo Neves, 3224 Número 35223

85806470 Cascavel PR
Setor de compras

COTA/AO DE PREITOS
Conforme conversamos

segues o orçamento abaixo

GEL PARA SUPORTE DE CABEÇA MAUFIELD

VALOR DO CONJUNTO R$

1.046 00

— PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 dias
— VALIDADE DESTE ORÇAMENTO: 30 DIAS.
— FRETE PAGO,
— CONDIÇAO DE FATURAMENTO:

28 dias

GARANTIA DE1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO.

ATT

SR EDILBERTO GREINERT
(45) 99923-0087
Edilberto Greinert & Cia Ltda
CNP J: 10.471.797/0001-69
Insc Est: 90461241-35
Rua: Fortaleza 3782 Bairro: Recanto tropical CEP: 85.807-090 Cascavel —PR
Email: edil rein hotmail.com
Fone: (45) 3039%774 ou 99234087

poss

G R. G

r re~

- PROTOCOLO

HUOP

R BRICA

A

Universidade Universitário do Oeste do Parana
Att Sr Alcione
Av. Tancredo Neves, 3224 Número 35223 CEP: 85806470

Cascavel PR

COTAQÂO DE PREITOS
Conforme conversamos

segues o orçamento abaixo

SUPORTE DE CRÂNIO ESPECIAL COM SISTEMA HEADFIX MARCA BARRFAB.

k

jy~

K )

'!,:0
q'uporte

em aluminio;
Indicação de carga
Giro rotular;
Totalmente usinado;

— PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 dias
— VALIDADE DESTE ORÇAMENTO: 30 DIAS.
— FRETE PAGO,
— CONDIÇAO DE FATURAMENTO: 28 dias

ATT
ED ILBERTO GREINERT

Edilberto Greinert & Cia Ltda
CNP J: 10.471.797/0001-69
Insc Est: 90461241-35
Rua: Fortale7a 3782 Bairro: Recanto tropical CEP: 85.807-090 Cascavel

Fone: (45) 3039-6774 ou 9923-0087

E-maii:

—PR

HUOP - PROTOCOLO

Fls.

RÚ

RICA

N'OSPITALAR

A

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
ATÍ FRANCIELE OU ANGELA

TEL: (45) 3321-5220
CASCAVEL-PR
REFERENTE: OR AMENTO 66<035-2020-02 VALIDO POR 30 DIAS
GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICA AO
PAGAMENTO: A COMBINAR
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

Cota ão de

ITEM

QTD

10

UNI
UNI

re os 41642

DATA:17/06Í2020
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
FRETE: CIF
MARCA: CONFORME ABAIXO

DESCRI AO
COLCHONETE EM PU INJETADO COMPOSTO DE CABEÇA, DORÇO,
PREENCHIMENTO, FIXA E PERNAS INTEIRAS OU BIPARTIDAS MARCA BARRFAB
Colchonete em PU injetado, parte fixa da mesa cirúrgica Barrfab modelo 663.
- originai da marca Barrfab.

VALOR UNIT
R$ 3.980,00

VALOR TOTAL

R$ 39.800,00

- Com registro na Anvisa.

- Garantia de 12 meses.

02

UNI

10

UNI

10

10

UNI

UNI

ATUADOR LINEAR LA TF 218MM X100MM, PARA MESA CIRURGICA BARRFAB BF-683 R$ 1.985,00 ~~
TDP MARCA BARRFAB
COLCHONETE EM PU INJETADO, COM DUAS UNI PARA PREENCHIMENTO
R$ 525,00
MARCA BARRFAB
- original da marca Barrfab.
- Conjunto com 02 peças.

- Com registro na Anvisa.
- Garantia de 12 meses.
COLCHONETE EM PU INJETADO, PARTE DORSAL MARCA BARRFAB
Colchonete em PU injetado, parte dorsal da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 663.

- Com registro

10

UNI

03

UNI

01

UNI

R$ 675,00

- original da marca Barrfab.
- Com registro na Anvisa.
- Garantia de 12 meses.
COLCHONETE EM PU INJETADO, PARTE RENAL MARCA BARRFAB
Colchonete em PU injetado, parte renal da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
- original da marca Barrfab.

~

R$ 3.970,00
R$ 5.250,00

R$ 6.750,00

R$ 265,00

R$ 2.650,00

R$ 358,00

R$ 3.580,00

R$ 1.046,00

R$ 3.138,00

na Anvisa.

- Garantia de 12 meses.
COLCHONETE EM PU INJETADO, TIPO CABEÇA ESTREITA MARCA BARRFAB
Colchonete em PU injetado, tipo cabeça estreita da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
- original da marca Barrfab.

- Com registro na Anvisa.
- Garantia de 12 meses.
GEL PARA SUPORTE DE CRANIO MAYNFIELD, UTILIZADO EM MESA CIRURGICA
MARCA BARRFAB
SUPORTE DE CRANIO ESPECIAL COM SISTEMA HEADFIX MARCA BARRFAB
Suporte em alumínio;
Indicação de carga

~ R$ 41.323,00

R$ 41.323,00

Giro rotular;

r~ ',,t

Totalmente usinado;

VALOR TOTAL DO OR AMENTO R$ 106.461,00

~o~s< >s> ~ sgg>-sg"
tEdiJtíérto Greinert

9923-9087
E-mail: edilgrein@ho mail.com

EIBBM<kHIKhm,

tm>

'45)

Ruu rortalesa 3782
Recanto Tropical
8580p nrt0
CASCAVEL

-

PAtT*r<a

Edilberto Greinert & Cia Ltda
Insc Est: 90461241-35

CNP J: 10.471.797/0001-69
Rua: Fortaleza, 3782
Bairro: Recanto Tropical

Fone: (45) 9923-0087 ou 3039-6774

CEP: 85.807-090
Cascavel —PR
E-mail:edil rein hotmail.com

ww

. l/R)sc~
Z p

>Is. tts

+

MEDICAL

'„

6364

i

+55 41 99987 —6354

contato@gruposcmedical.com.br

Curitiba, 25 de maio de 2020
SC 121/20

Unioeste
Universidade Estaduai do Oeste do Paraná
CNPQ : 78.680.337/0007-70
A/C: Setor Compras

Fone: 45 3321-5220
Email: huo .oc unioeste.br
Estamos encaminhando

Item

01

orçamento de peças e acessórios para sua avaliação:

~Descri

oo

Quantidade

10

Circuito completo para Microtak 920

Condições gerais
Validade da proposta
Prazo de entrega
Condição de Pagamento
Frete

20 dias

Mais ou menos 90 dias
28 dias
FOB —Curitiba
Indicar transportadora

Pre o Unitário

( ) Aprovado

R8

( ) Não

nata
Assinatura

Atenciosamente
Lilian Ribeiro

Depto. Comercial

Rua Arme Frank,

610,00

3125 —Boqueirão —Curitiba —PR —CEP 81650-020
CN P J 12.246.862/0001-88

P~re

R$

o Total

6.100,00

Aprovado

Alget

H

J : 06.146.505/0001-45
E-mail:atendimentogalget.com.br
Fone: (44) 3031-3183
CNP

OP -

TOCOLO

RUBRi A

Hospital Universitário do Oeste do Parana
Contato: (45) 3321-5151
Endereço: Av. Tancredo Neves, 3224
Santo Onofre, CEP: 85806-470

Cascavel-PR

01 UNID

GEL CABECEIRA LINHA BARRFAB

+

R5

«6505/00»-4;

EIZii') ljlt+
Jir Agrie( p.,r~
Jar4rrr 4r~rr,

João Batista Zanutto

CPF: 636.027.179-68
Socio-Administrador

o"
"oloo8 ia A P licada Ltda
g
Av. Carlos Correia Borges n- 3178 —Jard'

1.987,80

Mkglqg

j.

CNPJ:06.146.505/0001-45 IE:9030265707

pp

RS

I

1.987,80

UOP - P~OTOCOLP

Fls.

JM HOSPITALAR - JOAO MARCOS FONT
IGUARA

U

N'ES

- )CAIE

RuBRICA

1SDEMAR ODE2020.
A

HOSP UNIVERSITARIO DO OESTE DO PR
CASCAVEL —PR
AT ALCIONE

COTA

Venho ormeiodestainformaranossa
ro ostade re os arafuturane
seu contato e es eramos ue satisfa a a Vsa solicita ã o:

I

Suporte de cabera em gel

M~eefe

peia

14

AODEPRE 000107/2020

ão desde áa radecemoso

UNIT

1

.R~2243 10.

~R2 243 10

VALOR TOTAL R$ 2.243,10
FORMA DE PGTO: A VERIFICAR

FRETE: POR CONTADO FORNECEDOR
GARANTIA DE 01 ANO
PRAZO DE ENTREGA DE NO MAXIMO 45 DIAS

I

JQAG MARCO ir

07 21II 08n/00'
AV

I

r r3rr21te,." f,'r - ~+"I~2 ~,'

86750-OÓ''21'R2

242''

JM HOSPITALAR - JOAO MARCOS FONTOURA ALVES - ME
Avenida Sergipe, 07 - Sala 01 - 86750-000 — Iguaraçu - PR —Fone:{44) 32481231
CNP J: 07.218.080/0001-03 -Inscrição Estadual 90329718-20

HUOP - PRGTOCOLO

Fls. N'

0

R

g

A

M

E

N
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Curitiba, Terca-Feira, 23 de Junho de 2020

UNIVERSIDADE KSTADUAL DO OESTE DO PARANA
A/C: Eng Alcione

Email: engenheiro.alcione@gmail.com

7443 - (040-001275-00) CELULA DE OXIGENIO MOX-3
PARA SYNOVENT K SV300

Quantidade:

Prego Unitario:

R$ 2.798,40

Valor Total:

R$ 2.798,40

9554 - (115-028397-00) KIT DE MANUTENCAO
PREVENTIVA PARA VENTILADOR SV300

Quantidade:

l

Prego Unitario:

R$ 1.539,12

Valor Total:

R$ 1.539,12

9556 - (022-000130-00) BATERIA DK LITIO 14.8V
5800MAH PARA VENTILADOR SV300

Quantidade:

RICA

HUOP - PROTOCOLO

Fis.

Preço Unitario :

R$ 4.197,60 W

Valor Total:

R$ 4.197,60

N'W
RÚ

R I CA

Condições gerais da proposta

Valor total da proposta:
Condição de pagamento:

R$ 8.535,12
30 dias da data do faturamento, mediante aprovação de
crédito

Prazo de entrega:

120 dias aproximadamente

Validade da proposta:

5 dias úteis

Garantia:

1 ano para equipamentos e 3 meses para acessórios
(Somente para problemas de fabricação)

Assistencia técnica:

Permanente

Frete:

Posto em Curitiba/PR, transporte e seguro por conta e
responsabilidade do comprador

pela Medicalway

Observações

Em caso de aprovação deste orçamento,
favor enviar o mesmo por email, preenchido e assinado.

Razão Social:
CNP J:

Endereço:
Aprovado por:

Data:
Assinatura:
"A parte compradora/receptora
da proposta está ciente de que os preços dos
produtos e os prazos de entrega destes poderão ser alterados em decorrência de
motivos e força maior, o que será comunicado imediatamente ao
comprador/interessado
para tratativa de renegociação.".

Atenciosamente.

- PROTOCO1.Q

ORCA~~E"'UOPN',
F(s.

0

RU

RICA

Curttt
Curitibaa, Quarta Feua 17 de Junho de 2020

TE DO PARANA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OKST
A/C: Eng Alcione

Email:

7443 - (040-001275-00) CKLULA DE OXIGENIO MOX-3
PARA SYNOVKNT E SV300

Quantidade:

1

Preço Unitario:

R$ 2.798,40

Valor Total:

R$ 2.798,40

9554 - (115-028397-00) KIT DE MANUTKNCAO
PREVENTIVA PARA VENTILADOR SV300
I

/

I

Quantidade:

1

Preço Unitario:

R$ 1.539,12

Valor Total:

R$ 1.539,12

Condições gerais da proposta

Valor total da proposta:

R$ 4.337,52
30 dias da data do faturamento, mediante aprovação de
Condição de pagamento:
crédito

Prazo de entrega:
Validade da proposta:

120 dias
5 dias úteis

HUOP - PROTOCOLO

l ano para equipamentos

'

RÚBRICA

Garantia:

e 3 meses para aces
(Somente para problemas de fabricação)

Assistencia técnica:

Permanente

Frete:

Posto em Curitiba/PR, transporte e seguro por conta e
responsabilidade do comprador

pela Medicalway

Observações

Em caso de aprovação deste orçamento,
favor enviar o mesmo por email, preenchido e assinado.

Razão Social:
CNP J:

Endereço:
Aprovado por:

Data:
Assinatura:
"A parte compradora/receptora
da proposta está ciente de que os preços dos
produtos e os prazos de entrega destes poderão ser alterados em decorrência de
motivos e força maior, o que será comunicado imediatamente ao
comprador/interessado
para tratativa de renegociação.".

Atenciosamente.

ORÇAMENTO
Data: 16/06/2020

Cliente: Universidade

¹:

CNPJ/CPF:

CEP: 85806-470

3224

78.680.337/0007-70

lnscr Estadual: Isento

UF: PR

Fone: (45) 3321-5220

Setor: Compras

Contato: Sra. Francielle
Descrição

Item

Flor'4

SO160620

Estadual do Oeste do Paraná

Endereço: Av. Tancredo Neves
Cidade: Cascavel

01

¹

~

986-.1ktBQSGBQ-k8
BR Medicai LtdaRua Santiago Da
3((io 1-'ndar
88070-270 - Estre o Fone: 48 ( 3348-5
Email: sac@brme
UBRICA
Site: www.brmedi

Ponteira Descartável para Peça de Mão 92-112
Procedência: Alemanha

Und

Qtd

Fabricante

Pç

20

SORING

Preço Unit
R$

Preço Total

370,00

RS

10171610052

Registro MS:

612K0039

Referência:

Total do Orçamento
Paciente:

Convênio: Compra Direta
Hospital:

Cirurgião:

R$

Autorização para Compra

Florianópolis,

Nome:

o faturamento
de

dos produtos e/ou equipamentos

nas condições declaradas no presente documento.

de 2020.

Ass:

7.400,00

Vendedor; Paulo L Toledo
aula brmedical.com.br
(48) 98412- 3676

Forma de pagamento: 30 dias.
Validade da proposta: 30 dias.
Prazo de entrega: Em até 10 dias.

Autorizamos

7.400,00

Grupo Hemotec
Rua Anhumas,

267 - Vila Motta

vendas@grupohemotec.com.br

ORCAMENTO
Cliente

- Braganca

Descrição do Item

111A125F11 000025-BOMBA

Vendedor:
Situação Atual: Aguardando
Condições de Pagamento:

PROCOM

10~782 0001-78

018172

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, NUM 3224
CPF/Cnpj: 78.680.337/0007-70 IE: ISENTO

111A 125F 11CA

2 -1652

HUOP - PHOTO
Fls. N CNP J

- 12903-260 - (11)97112-3661

www.grupohemotec.com.br

.: UNIOESTE

Referencia

P sulista-SP

RÚB ICA

- ALCIONE

Pa: 16/06/2020

(45)98404-2898 (45)3321 -5396

Bairro: Santo Onofre
Cidade: CASCAVEL

UF: PR CEP: 85806-470

uni

Valor

PC

912,00 2

Aprovação

Quantia

Desc.

Valor Total

1,000

912,00

912,00
40,00

VALOR PRODUTOS:

FRETE
VALOR DESCONTO:

952,00

VALOR TOTAL

GRATO PELA PREFERENCIA

Autorizo a compra dos produtos(s) ou serviço(s) nas condições acima discriminado

( ) Aprovado.

( ) Reprovado.

Assinatura:

Data:

/

/

Grupo Hemotec

HUOP -

267 - Vila Motta - Braganca Paulista-SP - 12903-260 - (11)97112-3661

Rua Anhumas,

vendas@grupohemotec.com.br

Fls. Itti'NP

www.grupohemotec.com.br

..

PRQT(g)@@ 1662
82/

ORCAMENTO 01 8273
Cliente

.: CLIENTE

Endereço:

ta: 22/09/2020

DIVERSOS

CPF/Cnpj:

Cpi:

Referencia

Descrição do Item

4021

000484-MEMBRANA

Vendedor: ERIC FERRAZ
Situação Atual: Aguardando
Condições de Pagamento:

ULP

Cidade:

Bairro:
Valor

uni

4021

CEP:

UF:

1.476,00

Aprovação

Quantia

Desc.

Valor Total

4.428,00

3,000

4.428,00

VALOR PRODUTOS:

60,00

FRETE
VALOR DESCONTO:

4.488,00

VALOR TOTAL

GRATO PELA PREFERENCIA

Autorizo

a compra dos produtos(s) ou serviço(s) nas condições acima discriminado

( ) Aprovado.

01-78

( ) Reprovado.

Assinatura:

Data:

/

/

~COOP

UBR

COTAÇÃO

n'2

Revisão

PROTOCOLO

A

pg

1

Página 1 de 1

São Paulo, 10 de julho de 2020.

Para:

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
At. Sra. Angela / Francielle

Cotagão de Pregos n 41642 —req.
Tel.: (45) 3321-5420/ 5220
E-mail:huo

3

.cotacao unioeste.br

Cascavel —PR

Cotação 20/000001867
Temos a satisfação de submeter para vossa apreciação a Cotação abaixo.
Continuamos a sua disposição para dirimir eventuais dúvidas que possam surgir e orientar na
melhor forma de adquirir seu material.

Produto

Acessório ara As irador Ultrassônico SONOCA
M rca orin
Pro e ên ia Alemanh

~tem

guant.

01

20

~Descri

Ponteiras

descartáveis

612K0039

ao

Valor
Unitário

para peça de mão

92-112

— céd.

EXONERQAO DE

20

18%

TOTAL JÁ EXONERADO

Preço:

Colocado no Hospital, em Reais.

Pagamento :

30 DDL. (Faturamento minimo R/300,00)
Banco Itaú —ag. 0367 —c/c. 44312-4

Prazo de Entrega:

5 dias (dependendo

Garantia :

Doze meses contra defeito de fabricação.

Validade da Cotação:

30 dias.

PANlviEDICA

114,63

20,63

94,00

~Valor To
~em R ai

2.292,60

412,60

1.880t00

de nossos estoques).

NEGÓCIOS HOSPITALARES LTDA.

Pa nmedica Negócios Hospitala res Ltda.
CNP3. 56.942.527/0001-90 - Insc. Est. 111.653.776.115
Rua Augusta, 1378 —S/L —01304-001 —São Paulo, SP —Brasil - Tel.: (55-11) 3289-4600 —Cel.:
Visite nosso slte: www. anmedlca.com br —E-mail:melre
anmedica.com.br

(55-11) 98105-7550

Qwë~te

Hârte Instrumentos Cirúrgicos, Harte Instrumentos
ltda - ME, CNP 10452774000107

J:

Cirúrgicos

Or

E

fb NP[g

.ã5'I3/07/2020
V idade 12~/0 02

Rua Abiiio Sampaio, 56/ Vila Virginia / Ribeirão Preto - SP /14030420/
contato@harteinstrumentos.com.br
/1630135646

gg~g

RÚSRICA

DADOS DO CLIENTE

Telefone: (45) 3321-5220
Bairro: Santa Cruz
CEP: 85806470

Cliente: Universidade Estadual do Oeste
Contato:
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3224,
Cidade: Cascavel
Condições: 1 parcelas
Vendedor: Leonardo de Souza Meirelles

E-mail: huop.cotacao@unioeste.br

Frete por Conta: DO EMITENTE
PRODUTOS E SERVIÇOS

Grupo de Produtos Padrão - 01

Código
AI02175

Descrição

N CM

9018.90.99~at02175- Suporte De Craoio

Qtd.
Mayfieid

Unidade

Valor Unitário

R$ 30.000,00

1,0

TOTAL

Valor Total

'$
;.

30.000,00

R$ 30.000,00

TOTAIS

Seguro

Outros

Desconto

R$ 0,00

R$ 0,00

li

.

Total Sem Desconto

Total Final

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00

TERMOS E COM3XQ)ES DA VEM)A

Validade da proposta 60 dias.

Prazo de entrega 20 dias.

suor,,

qqgt.o

Fls.

RÚ

RICA

N'3ITI'!SrauuENTM

Qeuae! CO

A

¹

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
COTAÇAO DE PREÇOS

41642

PROPOSTA DE PRE OS
Razão Social do Proponente: Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda.
Endereço: Avenida João Bassi, 572 —Parque Industrial Ferreira Fernandes —Guarulhos - SP
CEP: 07174-460
Fone: (11) 2431-4636
Fax: (11) 2431-4636
E-mail:jailson@macominstrumental.com.br
CNPJ: 59.650.556/0001-76
I. Estadual: 336.702.709.114
Inscrição Municipal: 56968-28
Inscrição no Simples: ( ) sim (X) não
Dados Bancários: Banco do Brasil
Conta Corrente: 122.000-4
Agência: 3027-9
Responsável: Reinaldo Rodrigues dos Santos
RG ne 23.232.340-9 - SSP/SP
CPF n-

095.343.058-80

Cargo: Sócio Diretor

PROPOSTA'SPKIFICACÃO
QTD.

P.LINIT.

"'.TOTAL

42.000,00

R $ 42.000,00

Suporte de Cranio Tipo Mayfield Compativel Com Mesa Cirur. Barfab
Suporte de Cranio Tipo Mayfield Compativel Com Mesa Cirur. Barfab.
MARCA/FABRICANTE:

MACOM

LIND.

MODELO: MA-400
REGISTRO ANVISA/MS:

01

R$

10243079003

PROCEDÊNCIA: NACIONAL (BRASIL)
GARANTIA: 02 (DOIS) ANOS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS

a)
b)
c)
CI)

e)

f)

g)

b)
i)

42.000,00 (QUARENTA

E DOIS MIL REAIS).

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;
Procedência do Material: Nacional;
Prazo de Garantia: 24 (vinte e quatro) meses;
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias;
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias;
Prazo de Instalação: Imediata (tão logo o equipamento seja entregue);
Frete: CIF (por conta do fornecedor);
Declaramos que os preços dos Equipamentos são fixos;
Declaramos que os Equipamentos Ofertados são NOVOS.

PITI

RÚ

RICA

Declaramos que nos preços propostos no presente documento; estão inclusas todas as
despesas, tais como: impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e
indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta,
bem como pleitos adicionais, sendo objetivo do edital entregue sem acréscimo de valores.
Declaramos ainda que atendemos a todas as condições estabelecidas no termo de
referência do Edital.

Declaramos que somos os responsáveis pela garantia de 24 (vinte e quatro) meses, pelas
pela
Manutenções Preventivas e Corretivas, Assistência Técnica Permanentemente,
Instalação e pelos Treinamentos para toda a equipe necessária, nos horários e turnos
também necessários.
DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Local: Guarulhos
Data : 15/07/2020
Nome do Representante: Reinaldo Rodrigues dos Santos
Profissão/Cargo: Empresário/Sócio-Diretor
Estado Civil: Solteiro
Domicílio: Praça Prof. Joaquim Garcia Salvador n'9 —Bom Clima —Guarulhos —SP —CEP 07122-200
RG: 23.232.340-9 SSP/SP
CPF: 095.343.058-80
Guarulhos - SP, 15 de Julho de 2020.

HU
Fls.

e

p~g

5ão Paulo, 03 de agosto de 2020
A

Hospital Universitário do Oeste do Paraná
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Av. Tancredo Neves, 3224- Bairro Santo Onofre.
CEP 85.806-470 —Cascavel- PR.
A/c Setor de Compras:
Alessandra {45)3321-5420

Francielle (45) 3321-5220
Marli {45)3321.5359(WhatsApp)

Ref.: Cota ão de Pre os

Item

n'-

41642

19:
Foto

Item

2

Fixador Craniano Multifuncional

Código

Sugita

07-951-OOMM

Fixador meia-lua com 4 pinos adultos

07-951-02MM

Pinos de fixado adulto (4pcs)

07-952-00

Suporte da Mesa

08-073-03

Suporte de cabeça em

TOTAL'8.700,00

U

Adulto

~

Condi ões Gerais:

Forma de Pagamento:

30 dias

Prazo de entrega:

Pronta entrega —7 dias úteis

Validade da Proposta:

30 dias

Frete:

Incluso

Fabricante:

Mizuho Corporation

Registro no M.S.:

ANVISA no

Proponente

Sistemas Ltda.
agoa, 423 —Vila Clementino
04038-030 —São Paulo / SP

:

Panamedical
Rua Borges
CNP3

—3apão

10234379007
l

: 65.482.309/OO01-00

I.E.: 113.142.315-116

anamedicahcom.br
anamedical
oanamedical.com.br

www.

p+y~~~pr)((,~l ~l~ iEVP~S
4"3
Rua Borges Lagoa,
V)la Clementina

Katsuhide Itagaki

Sócio - Gerente
Tel. : (11) 2344-1900

'

- CF P 04048-QM

soo muco -se

PANAf4EMCAL SISTEMAS LTDA.

Rua Borges Lagoa, 423-Vila Ciernentino.
04938-030 - 5ão Paulo/SP
Tel.". (11) 2344-1900 - Fax: (11)5575-2953

vm'.panarnedicahcom.br

panamedllcai@panarnedlcahcom.br

Características:
~
~

~
~
~
~

ARME9lCRlL

Aço inoxidável;
Rígido, forte e leve;
4 pinos de fixação;
Firmeza, segurança e estabilidade;
Rotação de 360~ permite mais posições;
Design exclusivo do Dr. K. Sugita;
Fabricado em liga de alumínio e aço cirúrgico.

Foto/Ilus

tração

Item

Especificação Técnica: SUPORTE DE CRÂNIO

MODELO MULTIFUNCIONAL

SUGITA, MARCA MIZUHO.

Fixador em arco formato meia-lua compatívei para vários tamanhos de crânio,
deslizante na base para proporcionar lateralidade, trava de segurança com
parafuso borboleta, com 6 furos rosca que proporcionam variações de
posicionamento
Fabrica ão: Mizuho —Ori em 3a onesa
Pino pontiagudo com rosca e borboleta para ajuste preciso da profundidade,
ponta para adulto, conjunto com 4 unidades
Fabricação : Mizuho —Origem 3aponesa
Suporte para encaixar na mesa cirúrgica composta de braço articulável que travam
simultaneamente com um único aperto, barra de pinos ajustáveis com chave
hexagonal na própria barra, manípulo feito em alumínio para aperto da meia-lua, e
com articulação que proporciona rotação
ão: Mizuho —Ori em 3a onesa
360'abrica

Pinos do suporte da mesa adaptadas a mesa cirúrgica nacional, em aço inoxidável
—.composto de um par de pinos de inserção na mesa
Fabricação : Nacional —Origem Brasileira
Apoio de cabeça em formato ferradura "U" almofadado e encapado com couro
sintético, com trava de segurança de parafuso tipo triangular, com encaixe na
articulação 360~, tamanho adulto, comp. 145 x larg. 200 x prof. 105mm
Fabricação: Mizuho —Origem 3aponesa

PANAWEDICAL SISTEir4AS LTDA.

Rua Borges Lagoa, 423-Mia Clementjno.
64638-636 - São Paulo/SP
Tel.: (X9.) 2344-1966 - Fax: (9.1,) SS76-2953
vvvpJlr.panamedicahcom,br
p a n amedicai@panamedicaí.com.br

FORMATHOS - Forn. de Mat. Hosp. Ltda

0800 052 6600
www.formathos.com.br

Data:

11/08/2020

Pag.

1

vendas@formathos.com.br

OR(/AMENTO

Segue abaixo os itens solicitados
No.

:

p/

orçamento.
Data:

00004850

11/08/2020

PR

Cascavel

J.:

78.680.337/0007-70

Inscr. Est.:

Código

Descriçao

001

612K0039

Item 3- Teflon 612k0039 para caneta do
Aspirador Ultrassonico - Modelo Sonoca

30 Dias

Prazo de Entreg

Em até

Validade

:

5 dias úteis após emissão O.

Cód.:

Estadual do Oeste do Paraná (42)

00042

Santo Onofre

85806-470
PR4

Vendedor:

Isento

Ítem

Forma de Pag.:

Universidade

3224

Avenida Tancredo Neves

Endereço:

CNP

Cliente:

Fabncante

R.V.S.

Sóring

10171610052

Validade
01/09/2024

Un.

Qtde.

Pr. Un.

UN

20

298,00

Desc.

Total

5.960,00

Sub-Total:

5.960,00

Frete:

0,00

Total:

5.960,00

30 dias

Cotação de preços 41642

Obs:

zo

Atenciosamente,

C/J

O

Formathos Fornecedora de Material Hospitalar Ltda
Central de Vendas - 0800 052 6600
Tel. 41 3054-9898 / Fax. 41 3054-9868
vendas@formathos.com.br - www.formathos.com.br

o

ZU

C3

:

P V.RPT)

Q

I

CNP J 81.138.984/0001-73

SPICA (H020 L Orcamento

(

www.joinner.com.bi

Universidade Estadual do Oeste do Parana
Av. Tancredo Neves,3224

85806470

HUOPR

Cascavel

CNPJ 78.680.337/0007-70

Fone (45) 3321-5220

I.E. Isento

(45) 3321-5344/ 3321-5220/ 3321-5359
E-Mail h uo p.cotacao@unioeste.br

Fax

.
RUBRICA

lm p res são

I(...

„

/06/2020

11/08/2020

Cascavel 3 d e junho de 2020
Fornecedor. BR MEDICAL
En d ereço: RUA CORONEL AMÉRICO,95- BARREIROS
Cidade: SAO JOSÉ
CNP J/CPF : 06.196.809/0001-17
Fax:Fone: (48) 3348-5024

Seq.

Qtd

e.

Marca

Un. Descrição

ICMS*VI. Líquido

13

CEP 88117-310
I.E.: 254774830
E-mail:sac

10,00 Pç

UF: SC
brmedical.com.br/licitacao

Vl. Unitário

brmedicai.com.br

Vl. Total

Desc.

Colchonete em PU injetado, parte fixa da
mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.

Colchonete em PU injetado, partefixa da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.

- Deve ser original da marca Barrfab.
- Comregistro na Anvisa.

29

30,00

- Garantiade12 meses.

un

Adaptador de linha (cotovelo) para sistema
de capnografia SIDESTREAM.
Ad aptad ord e canal a (cotovd o) p ara sensor d e cap nografia SIDESTREAM.

- Embalagem resistente, contendo registio no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o

31

56

20,00

un

10,00 Pç

métod o de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade 06 meses para d efeitos de fabricação.
Adaptador de linha para capnografia

mainstream, COMPATÍVEL com monitor
COMEN, modelo C80.
Ad aptad or d e linha para capnografi a mainstream, COMPATÍVEL com mo nitor COMEN, modelo C80.
- Este acessório deve seroriginal ou compatível com fabricante COMEN;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identiTicação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos d e fabricação.
Adaptador de linha para capnografia
mainstream, ORIGINAL do monitor Prolife

P12.

Ad aptad or d e linha para capnografia mainstream, ORIGINAL
- Este acessório deve seroriginal d o fabricante Prolife;

do monitor Prolife P12.

contendo registro no MS, dadosde identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Detentordo registro deve possuirAFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de
risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
- Garantiade 06 meses para defeitos de fabricação.
Adaptador de linha (reto) para sistema de
cap no g raf ia S ID ESTREAM.
Adaptadorde canola(cotovelo) para sensor decapnografia SIDESTREAM.
- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilização;
- Produto deve possuir reg istro vigente no MS;

- Embalagemresistente,

30

30,00

un

- Garantiade06meses

17

2,00 co nj Atuador linear

23

7,00

un

16

10,00

un

Impresso em:

paradefeitosdefabricação.

TF 218mm x 100mm, para
mesa cirúrgica Barrfab BF-683 TDP
Bateria de Litio 14.8V - 5800mAH, para
ventilador pulmonar Mindray SV300.
Bateria recarregável Enersys Cyclon 2V 2,

11/08/2020 10:46:46

LA

Página

1

alessandra.silv

CSUP00091

Universidade Estadual do Oeste do Parana
Av. Tancredo Neves,3224

85806470

PR

Cascavel

N'1642

HUOP

Fls.

I.E. Isento

CNPJ 78.680.337/0007-70

Fone (45) 3321-5220

(45) 3321-5344/ 3321-5220/ 3321-5359
E-Mail huop.cotacao@unioeste.br
Fax

6

40

-cRRQ~gi)ÍC s
R9atsicw
lm p res são

3/06/2020

11/08/2020

5Ah.

400 Pç Bomba de
10,00

un

alta pressão Procon NSE
111A125F11CA - 250PSI

Brai;adeira para PNI uso adulto,
circunferência aproximada (29-33cm),
COMPATÍVEL com monitor ALFAMED,
modelo VITA i120.

Braçad eira para PNI uso adulto, circunferência aproximada

i120.

(29-33cm), COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA

- Utilização emmedição de PNI (pressão não invasiva) adulto;
- Circunferência ap roximada d a braçadeira (29-33cm) ;
- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser reutilizável;
- Deve ser livre de látex;
- Deve possuir terminal de conexão;
- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilizaçáo;

- Produto deve

41

500

un

possuir reg istro vigente n o MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
Brai;adeira para PNI uso adulto,

circunferência aproximada (29-33cm),
COMPATÍVEL com monitor ALFAMED,
modelo VITA i120.
Braçad eira para PNI uso adulto
mod elo VITA i120.
- Utilizaçao em medição de PNI
- Circunferência aproximada da

g rande, circunferência

ap roximada (31-40cm), COMPATÍVEL co m monitor ALFAMED,

(pressáo náo invasiva) adulto grande;
braçadeira (31-40cm) ;

- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexão;

48

49

15,00

10,00

Impresso em:

un

- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dados de identiTicação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilizaçao;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade 06 meses para defeitos d e fabricação.
Brai;adeira para PNI uso adulto,

un

Braçad eira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (29-33cm), COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
- Utilização emmedição de PNI (pressão não invasiva) adulto;
- Circunferência aproximada da braçadeira (29-33cm) ;
- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser reutilizável ;
- Deve ser livre de látex;
- Deve possuir terminal de conexáo;
- Embalagem resistente, contendo registio no MS, dados de identiTicação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade 06 meses para defeitos de fabricação.
Braçadeira para PNI uso adulto grande,

circunferência aproximada (29-33cm),
COMPATÍVEL com monitor COMEN,
modelo C80.

circunferência aproximada (31-40cm),
COMPATÍVEL com monitor COMEN,
modelo C80.
Braçad eira para PNI uso adulto
C80.
- Utilização em medição d e PNI
- Circunferência aproximada da

11/08/202010:46:47
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- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexão;
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'd
- Embalagemresistente, contendo registro no MS,, dados de ident'cação,
procedência, fabricação, e quando aplicável, o
proc
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade 06 meses para defeitos d e fabricação.

un

Braçadeira para PNI uso adulto obeso,
circunferência aproximada (42-54cm),
COMPATÍVEL com monitor ALFAMED,
modelo VITA i120.

roximada (42-54cm),
(42-54cm, COMPATÍVEL commonitor ALFAMED, modelo
Braçad eira para PNI uso adulto obeso, circunferência'a aaproximada

- Utilização em medição de PNI (pressão n ao invasiva,
asiva) adulto obeso;
- Circunferência aproximada da braçadeira (42-54cm);
- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexão;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identiTica
ident'cação,o, procedência,
pioce ên
fabricação, e quando aplicável, o

50

5,00

un

métod o de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantiade 06 meses para defeitos de fabricação.

',

Braçadeira para PNI uso adulto obeso,
circunferência aproximada (42-54cm),
COMPATÍVEL com monitor COMEN,

Braçadeira para PNI uso adulto obeso, circunferência aproximada a (42-54cm),
4 - cm, COMPATÍVEL co mmo nilor COMEN, modelo

- Utilização em medição de

39

5,00

un

PNI (pressão não invasiva) adulto obeso;
- Circunferência aproximada da braçadeiia (42-54cm) ;
- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável ;
- Deve possuir terminal de conexão;
- Embalagem resistente, contendo registio no MS, dados de identiTicaçao,
dentiTica
rocedência, fabricação, e quando aplicável, o
o, proce
método de esterilização;
- ProdutodevepossuirregistrovigentenoMS;
- Garantiade 06 meses para defeitos de fabricação.
Braçadeira para PNI uso adulto pequeno,

circunferência aproximada (21-30cm),
COMPATÍVEL com monitor ALFAMED,
modelo VITA i120.

- cm, COMPATÍVEL com monitor
Braçad eira para PNI uso adulto pequeno, circunferência aproximada
ada(21-30cm),

ALFAMED,

- Utilização em medição de

47

10,00
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PNI (p ressão n ão invasiva) adulto pequeno;
- Circunferência ap roximada d a braçadeira (21-30cm) ;
- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexao;
- Embalagemresistente, contendo registro no MiS, d adas dee identifica
ident'caçao,o, proce
rocedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilizaçao;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiad e 06 meses para d efeitos d e fabricação.
Braçadeira para PNI uso adulto pequeno,

circunferência

11/08/202010:46:47
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COMPATÍVEL com monitor COMEN,

modelo C80.

Braçad eira para PNI uso adulto pequeno, circunferência

C80.

aproximada(21-30cm),

COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo

- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto pequeno;
- Circunferência aproximada da braçadeira (21-30cm) ;
- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexão;
- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dados de identiTicaçao, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilização;

38

5,00
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- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos d e fabricação.
Braçadeira para PNI uso pediátrico,
circunferência aproximada (15-22cm),
COMPATÍVEL com monitor ALFAMED,

modelo VITA i120.

Braçad eira para PNI uso pediátrico, circunferência aproximada (15-22cm), COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo

VITA

-

46

25

5,00

10,00

i120.

Utilização emmedição de PNI (pressão não invasiva) pediátrica;
Circunferência aproximada da braçadeira (15cm -22cm) ;
Bolsa interna em silicone;
Deve ser livre de látex;
Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexão;
- Embalagem resistente, contendo registio no MS, dados d e identiTi cação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
métod o de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade06meses para defeitosdefabricação.

un

Braçadeira para PNI uso pediátrico,
circunferência aproximada (15-22cm),
COMPATÍVEL com monitor COMEN,
modelo C80.

Braçadeira para PNI uso pediátrico, circunferência aproximada (15-22cm), COMPATÍVEL commonitorCOMEN, modelo C80.
- Utilização emmedição de PNI (pressão não invasiva) pediátrica;
- Circunferência aproximada da braçadeiia (15cm - 22cm) ;
- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexão;
- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiad e 06 meses para defeitos de fabricação.

un

Cabo com sensor de Oximetria

(monitor/paciente) tipo CLIP, COMPATÍVEL
com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
Cabo co m sensor d e Ox imetria (monitor/paci ente) tipo CLIP, COMPATÍVEL co m
- Utilização geral adulto;

monitor ALFAMED, modelo VITA i120.

- Elemento sensoremformadeCLIP;

- Deve ser em cabo único (monitor/paciente), ou préwabo mais cabo sensor;
- Comprimento total aproximado do cabo (monitor/paciente), 3 metros;
- 0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve ser original ou compatível com fabricante ALFAMED;
- Embalagemresistente, contendo registio no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o

Impresso em:

método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garan tia d e 06 meses para defeitos de fabricação.
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Cabo com sensor de Oximetria

(monitor/paciente) tipo CLIP, COMPATÍVEL
com monitor COMEN, modelo C80.

Cabo com sensor deOximetria

- Utilização geral adullo;

(monitor/paciente)

- Elemento sensoremformadeCLIP;

tipo CLIP, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
metros

- Deve ser em cabo único (monitor/paciente), ou pré-cabo mais cabo sensor;
- Co mp rimento total aproximado d o cabo (mo nitor/paciente), 3
;
- 0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve seroriginal ou compatível com fabricante COMEN;
- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o

24

10,00

un

método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade 06 meses para defeitos de fabricação.

Cabo com sensor de Oximetria
(monitor/paciente)

tipo Y, COMPATÍVEL

com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.

26

1000

un

metros
Cabo com sensor deOximetria (monitor/paciente) tipo Y, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
- Utilização geral adulto/pediátrico/infantil/neonatos;
- Elemento sensor em forma de Y;
- Deve ser em cabo único (monitor/paciente), ou pré-cabo mais cabo sensor;
- Co mp rimento total ap roximado d o cabo (monitor/paciente), 3
;
- 0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve seroriginal ou compatível com fabricante ALFAMED;
- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dadosde identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade06meses para defeitosdefabricação.

Cabo com sensor de Oximetria
(monitor/paciente) tipo Y, COMPATÍVEL
com monitor COMEN, modelo C80.

Cabo com sensor d eOximetria (monitor/paciente) tipo Y, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
- Utilização geral adulto/pediátiico/infantil/neonatos;
- Elemento sensor em forma de Y;
- Deve ser em cabo único (monitor/paciente), ou pré-cabo mais cabo sensor;
- Comprimento total aproximado do cabo (monitor/paciente), 3 metros;
- 0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve seroriginal ou compativel com fabricante COMEN;
- Embalagem resistente, contendo registio no MS, d ad os de identiTicação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilização;

43

5,00

un

- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiad e 06 meses para defeitos d e fabricação.
Cabo completo para ECG 5 vias, composto
de cabo tronco, caixa intermediária e
conjunto de terminais tipo garra padrão AHA,
COMPATÍVEL com monitor ALFAMED,

modelo VITA i120.

Cabo completopara ECG 5 vias, composto de cabo tronco, caixa inteimediária e conjunto d e terminais tipo garra padrao
co m monitor ALFAMED, mo dei o VITA i120.
- Caixa intermediáriano padrão AHA;
- Cabo tronco, maisconjuntodeterminaistipogarra,
com aproximadamente35metros;
- Este acessó rio deve ser o riginal o u compativel com o fabricante ALFAMED;
- Embai ag em resistente, contendo registro no MS, d ad os de identTiicação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
méto d o de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade 06 meses para d efeitos de fabricação.

AHA, COMPATIVEL

51

1500
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Cabo completo para ECG 5 vias, composto
de cabo tronco, caixa intermediária e
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conjunto de terminais tipo garra padrão AHA,
COMPATÍVEL com monitor COMEN,
modelo C80.

Cabo completopara ECG 5 vias, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra padrão
commonitor COMEN, modelo C80.
- Caixa intermediáriano padrão AHA;
- Cabo tronco, mais conjunto d e terminais tipo garra, com aproximadamente 3 5 metros;
- Este acessório deve ser original ou compatível com o fabricante COMEN;
- Embalagemresistente,contendo
licável o
registrono MS, dadosde identificação, procedência, fabricação,equandoa
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade06meses para defeitosdefabricação.
Cabo Tronco para ECG 5 vias, padrão AHA,

AHA, COMPATIVEL

44

500

un

COMPATÍVEL com monitor ALFAMED,

modelo VITA i120.

52

10,00

un

Cabo Tronco para ECG 5 vias, COMPATÍVEL commonitorALFAMED, modelo VITAi120, padrão AHA.
- Caixa intermediáriano padrão AHA;
- Cabo tronco com aproximadamente 3 metros;
- Este acessório deve ser original ou compatível com o fabricante ALFAMED;
- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dadosde identiTicação, procedência,ia, fabrica
a ricaçao,equan
o e uandoa
oap I'icável,o
I,
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade06meses paradefeitosdefabricação.
Cabo Tronco para ECG 5 vias, padrão AHA,

COMPATÍVEL com monitor COMEN,

modelo C80.

Cabo Tronco para ECG 5 vias, padrão AHA, COMPATÍVEL co m monitor COMEN, modelo C80.
- Caixa intermediáriano padrão AHA;
- Cabo tronco com aproximadamente 3 metros;
- Este acessório deve ser original ou compatível com o fabricante COMEN;
- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando a licável o

20

10,00

un

4

1500

un

7

500

un

método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade06meses para defeitosdefabricação.

Célula de Oxigênio para ventilador pulmonar

Mindray SV300
Cesto para guincho de elevação de
transferência, paciente adulto.

Cesto para guincho de elevação d e transferência, paciente adulto.
- Utilização em UTI Adulto;
- Deve suportar pacientes de até 150 kg ;
- Deve suportar pacientes com altura entre 1,5m a 2,20m, aproximadamente;
- Fabricado em Nylon emborrachado;
- Deve ser lavável;
- Deve possuir suporte reg viável para cabeça, sendo possivel retirá-lo;
- Deve ser acoplávelnossuportestipo Y do guincho;
- Garantiade12meses;

Cesto para guincho de elevação de
transferência, paciente adulto obeso.

Cesto para g uincho de elevação de transferência, paciente adulto obeso.

- Utilização em

UTI Adulto;

- Deve suportar pacientes de até 300 kg ;
- Deve suportar pacientes com altura entre 1,5m a 2 20m, aproximadamente;
- Fabricado em Nylon embo rrachado;
- Deve ser lavável;
- Deve possuir suporte reg ulável para cabeça, sendo poss ivel retirá-lo;
- Deveseracoplávelnossuportestipo
Ydo guincho;

- Garantiade12meses;
Impresso em:
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Circuito completo para ventilador de resgate
Microtak 920, marca Takaoka.
conj Colchonete em PU injetado, com duas
unidades para preenchimento da mesa
cirúrgica Barrfab, modelo 683.

12
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Colchonete em PU injetado, com duas unidades para preenchimento
- Deve ser original da marca Barrfab.
- Conjunto com 02 peças.
- Comregistro na Anvisa.

11

Data

41642

da mesa cirúrgica Barrfa b,mo d elo 683.

- Garantiade12 meses.

10,00 Pç Colchonete em PU injetado, parte dorsal da
mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.

10,00 Pç

Co ichonete em PU injetado, parte dorsal da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
- Deve ser original da marca Barrfab.
- Co m reg istro na Anvisa.
- Garantiade12meses.
Colchonete em PU injetado, parte renal da
mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
Colchonete em PU injetado, parte renal da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
- Deve ser original da marca Barrfab.
- Comregistro na Anvisa.

10

- Garantiade12meses.

10,00 Pç Colchonete em PU injetado, tipo cabeça

estreita da mesa cirúrgica Barrfab, modelo

683.

57
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5,00

un

un

Colchonete em PU injetado, tipo cabeça estreita da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
- Deve ser original da marca Barrfab.
- ComregistronaAnvisa.
- Garantiade12meses.
Coletor de água para circuito de capnografia
Dryline do monitor Mindray PM-9000.
Coletorde água para circuito de capnografia Dryline do monitor Mindray PM-9000:
- Deve conter filtro hidrófobo de0 45 micra;

- Semi descartável, tamanho adulto-pediátrico (120- 200ml) :
- Comp ativel com o monitor Mindray PM-9000;
- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dadosde identificação, procedência, fabrica ção, e quando aplicável, o
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Detentor do reg istro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que perten cem as classes d e
risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
- Garantiade06meses para defeitosdefabricação.

Coletor de umidade (water Trap) para
capnografia SIDESTREAM, compatível com
o monitorALFAMED, modelo VITA i120.
Co leto r d e umidade (water Trap) para capnografia SIDESTREAM, co mpativel com o monitor

A LFAM ED, modelo VITA i120.
- Este acessório deve seroriginal ou compativel com fabricante ALFAMED;
- Embalagemresistente, contendo registio no MS, dadosde identificação, procedência, fabrica ção, e quando aplicável, o

método de esterilização;

58

10 00

un

- Produto deve possuir reg istro vigente no MS;
- Garantia d e 06 meses para defeitos de fabricação.
Conexão de linha proximal, união da
exalação, para ventilador pulmonar
INTE RME D.
Co n exão d e linha p roximal, união d a exalação, para ventilador
- Deve seroriginal dofabricante interrred;
- Ref. 100.00110;

Impresso em:
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- Embai ag em resistente, contendo registro no MS, d ad os de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Detentordo registro deve possuirAFEe licença sanitáiia regulares, e para os produtos que pertencem
cem as classes dee
risco ill e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
- Garantiade 06 meses para defeitos de fabricação.
un

Conexão em Y de polisulfona adulto, uso
universal e autolavável do ventilador pulmonar
INTE RME D.

Co n exão em Y d e p o lisulfona ad ulto, uso universal e auto lavável d o ventilador p ulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante Intermed;
- Ref. 100.11009;
- Embai ag em resistente, contendo registio no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quan o ap icáve, o
méto d o de esterilização;

45

53

5,00

10,00

un

un

- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Detentordo reg istro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de
risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
Conjunto de derivações tipo garra para ECG
5 vias, padrão AHA, COMPATÍVEL com
monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
Conjunto dederivaçõestipo garra para ECG Svias, padrão AHA, COMPATfVELcommonitor ALFAMED, modelo VITAi120.
- Padrão AHA;
- Conjunto de 5 termin ais tipo garra com aproximadamente 0,80 metros;
- Deve ser compatível com a caixa intermediário do cabo tronco utilizado no monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
- Este acessório deve ser original ou compatível com o fabricante ALFAMED
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identiTicação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método deesterilizaçao;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade 06 meses para defeitos de fabricação.

Conjunto de derivações tipo garra para ECG
5 vias, padrão AHA, COMPATÍVEL com
monitor COMEN, modelo C80.
Conjunto de derivações tipo garra para ECG 5 vias, padrao AHA, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
- Padrão AHA;
- Co njunto d e 5 termin ais tipo garra com ap roximadamente 0,80 metros;
- Deve ser compatível com a caixa intermediário do cabo tronco utilizado no monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
- Este acessório deve seroriginal ou compatível com o fabricante COMEN.
- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilização;

60

10,00

un

- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade06meses para defeitosdefabricação.
Cotovelo de 90o 22x22mm M/F, uso
universal e autolavável do ventilador pulmonar
INTERMED.
Cotovelo de 90o 22x22mm M/F, uso universal e autolavável do venfilador

- Deve seroriginal dofabricante
- Ref. 100.00104;
- Embalagemresistente,
esterilizante

54

24,00

Impresso em;

Gl

intermed;

pulmonar INTERMED.

contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Detentordo registro deve possuirAFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de
risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
- Garan tia d e 06 meses para d efeitos de fabricação.
Desinfetante de alto nivel para equipamento

de hemodiálise

Solução
11/08/202010:46:48
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E-Mail huo p.cotacao@unioeste.br

61

62

3000

30 00

hidrogênio e ácido acético. Compativel e sem limitações de uso em metais, borrachas naturais e ou sintéticas. Indicado ao
uso em equipamento d a marca FRESENIUS modelo 4008 S. 0 produto deve atender as RDC n'31, de 4 dejulho de 2011 e
RDC n'35, d e 16 de agosto de 2010, e ser reg istrado no Ministério da Saúde (ANVISA).

un

un

55

50,00

un

2

6000

un

5

21

8

37

Diafragma da válvula de exalação INTER 3, INTER 5 dos ventiladores pulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante Intermed;
- Ref. 130.01362;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quan o ap icáve, o
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Detentor do reg istro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de
risco lll e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
- Garantiade 06 meses para defeitos de fabricação.
Diafragma da válvula de exalação INTER 7

Plus do ventilador pulmonar INTERMED.

Diafragma da válvula de exalação INTER 7 Plus do ventilador pulmonar INTERMED.-Deve ser original d o fabricante

..itermed;

18

Diafragma da válvula de exalação INTER 3,
INTER 5 dos ventiladores pulmonar
INTERMED.

- Ref. 130.01362A;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando ap icáve, o
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Detentordo registro deve possuirAFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de
risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
- Garantiade 06 meses para defeitos de fabricação.
Filtro para solução de hemodiálise
F'It
i
ro paraso lução
uçã dee dialise para uso em equipamento de hemodiálisemarca Fresenius modelo 4008s, constituído de
membrana de polissulfona, área d e superficieefetivade 2 2m', taxa d e filtraçao de 300 ml/h. Capaz d e sup
su ortaratá100
tratamentos ou até 12 semanas de uso. Estéril, embalagem indMdual com dados de identificação, fabricação e procedência.
Reg istro no Ministério da Saúde (ANVISA).
FITA PARA IMPRESSORA SERIAL AMCP

MOD. FH190-RS232

3,00 conj Gel para suporte de crânio Maynfield,

500

10 00

un
un

utilizado em mesa cirúrgica.

Graxa silicone pote de 500 gr.
Kit manutenção preventiva do ventilador
pulmonar

Mindray

SV300

1,00 Pç Lampada Xenon 175W, compatível com
aparelho Fonte de Luz da metros
marca Storz,
modelo 20131520.

500

un

Mangueira extensora para PNI,
COMPATÍVEL com monitor ALFAMED,

modelo VITA i120.

36

5,00

un

Man g ueira extensora para PNI, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
- Deve ser co mpl eta co m terminais e conexão mo nitor/braçadeira.
- Possuirosconectoresde engate rápido;
- Co mp rimento aproximado 3,5
;
- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dadosde identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade 06 meses para defeitos de fabricação.
Mangueira extensora para PNI,

COMPATÍVEL com monitor COMEN,

modelo C80.

Mangueira extensora para PNI, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.

- Deve ser co mpl eta com terminais e co nexão mo nitor/braçadeira.
Impresso em:

11/08/202010:46:48

Página

9

alessandrasilv

CSUP00091

Universidade Estadual do Oeste do Parana
Av. Tancredo Neves,3224
Hupp
Fls. P'
Cascavel

-PROTOCOLO

85806470

CNP J 78.680.337/0007-70

Fon e (45) 3321-5220

I.E. Isent

Data
RÚ

(45) 3321-5344/ 3321-5220/ 3321-5359
E-Mail huop.cotacao@unioeste.br

Fax

1

30,00

Un

63

3,00
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- Possuiros conectores de engate rápido;
- Co mp rimento aproximado 3,5 metros ;
- Embai ag em resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
méto d o de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade 06 meses para defeitos d e fabricação.
Manopla esterilizável em alumínio,

compatível com o foco cirúrgico Baumer,
modelo F500/570.
Man opla esteriiizável

em alumínio, compatível com o foco cirúrgico Baumer, modelo F500/570.

Membrana para Osmose Reversa portátil
marca Permution, modelo RO-100.
Membrana para Osmose Reversa portátil da marca
- A membrana deve ser compatível com a Osmose
- Referência ULP21-4021;
- Dimensoesda membrana,4,0" x 21";
- Vazão de até 120 I/h ou 1.000G PD;
- Co n struida a base de filme extrafino d e poliamida
- Certificado de qualidade.

da

Permution, modelo RO-100.
reversa portátil da marca Permution, modelo RO-100;

tipo TF C;

4,00 Pi; Placa do SPO2, série BM01LH702133, do
Oximetro de pulso de mesa, marca MD,
modelo VS2000E.
Sensor de fluxo proximal ADULTO para
10,00

ventilador pulmonar INTERMED.
Sensor de fluxo proximalADULTO para ventiladorpulmonar INTERMED.
- Deve ser original dofabricante Intermed;
- Ref. 136.00310;
- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dados de identTiicação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilização;

65

66

33

20,00

20,00

5,00

Impresso em:

un

un

- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Detentord o reg istro deve possuir AF E e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de
risco III e IV, o fabricante d eve possuir CBPF regular,
- Garan tia d e 06 meses para d efeitos de fabricação.
Sensor de fluxo proximal NEONATAL para
ventilador pulmonar INTERMED.
Sen sor d e fluxo p roximal NEO NATAL para ventilador pulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante Intermed;
- Ref. 136.00347;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identTiicação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Detentordo reg istro deve possuirAFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de
risco Ill e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
- Garantia de 06 meses para defeitos d e fabricação.

Sensor de fluxo proximal PEDIÁTRICO para
ventilador pulmonar INTERMED.
Sensor defluxoproximalPEDIÁTRICO para ventiladorpulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante Interrred;
- Ref. 136.00311;
- Embalagemresistente, contendo registio no MS, dadosde identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
méto d o de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Detentor do reg istro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as classes de
risco Ill e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
- Garantiade 06 meses para defeitos d e fabricação.

un
Sensor e temperatura
11/08/2020 10:46:48
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COMPATÍVEL com monitor ALFAMED,

modelo VITA i120.
Sensor etemperaturade pele, COMPATÍVEL commonitor ALFAMED, modelo VITAi120.
- Comprimento aproximado do cabo 3 metros;
- 0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve ser original ou compatível com fabricante ALFAMED;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabrica ção, e quando aplicável, o
méto d o de esterilização;

35

5,00

un

- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
Sensor e temperatura de pele,
COMPATÍVEL com monitor COMEN,

modelo C80.
Sensor e temperatura de peie,

32

500

un

COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
- Comprimento aproximado do cabo 3 metros;
- 0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve ser original ou compatívei com fabricante COMEN;
- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dados de identiTicação, procedência, fabrica ção, e quando aplicável, o
método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

Sensor e temperatura

esofágico,

COMPATÍVEL com monitor ALFAMED,

modelo VITA i120.
Sensor etemperatura esofágico, COMPATÍVELcommonitorALFAMED, modelo VITAi120.
- Comprimento aproximado do cabo 3 metros;
- 0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve seroriginal ou compatível com fabricante ALFAMED;
- Embalagemresistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabrica ção, e quando aplicável, o

34

500

un

método de esterilização;
metros
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garan tia d e 06 meses para d efeitos de fabricação.

Sensor e temperatura

esofágico,

COMPATÍVEL com monitor COMEN,

modelo C80.
Sensor e temperatura esofágico,

COMPATÍVEL co m monitor COMEN, modelo C80.
- Co mp rimento aproximado d o cabo 3
;
- 0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve seroriginal ou compatível com fabricante COMEN;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabrica ção equandoaplicável

30 00

un

9

500

un

3

2000

68

19

método de esterilização;
- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
- Garantiade06meses para defeitosdefabricação.

Spray Iubrificante em Silicone puro, frasco
de 300ml.
1,00 Pç Suporte de Cranio Tipo Mayfield Compativel
Com Mesa Cirur. Barfab

Suporte de Cranio Tipo Mayfield Compativel Com Mesa Cirur. Barfab

Tábua para massagem cardíaca em PVC,
com aproximadamente 42x42cm.
Panmedica R$
Pç Teflon 612k0039 para caneta do Aspirador
Liítrassónico, marca Soring, modelo Sonoca

300.

Imp

o

resso em:

370,00~R$22. 200,00

Teflon 612k0039para caneta do Aspirador Ultrassónico, marca Soring, modelo Sonoca 300.
- A peça deve ser original da marca Soring.
- Embalagemresistente, contendo registio no MS, dadosde identificação, procedência, fabrica ção, e quando aplicável, o
método de esterilização;
11/08/2020 10:46:48
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Clã/Q

- Produto deve possuirregistro vigente no MS;
'
'
- DetentordoregistrodevepossuirAFEelicençasa sanitária
sprodulos que pertencem as classes de
re ulares, e para osp
risco III e IV;
- Garantiade 06 meses para defeitos d e fabricação.
Válvula de exalação INTER 7 Plus para
ventilador pulmonar INTERMED.
Válvula de exalação INTER7 Plus para ventilador pulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante intermed;
- Saíd a em curva d e 90',
- Ref. 177.00437;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS
os dee identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
M, d aad os
i

método de esterilização;

'
- Detentor do reg istro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os
rt
d
o p od to
risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
s ara defeitos de fabricação.
/013 o qual serefereao
dod R ul 'd d Fi
do a amento,observaro decreton'9762de19/12/2013,o
i i
f
oCRF(C e if
I)
Cad astro Unificado d e Fornecedores d o Paraná.
Atenção: cotar produtos para pro nta entre a, com valor do frete incluso
O campo Desconto refere se aoo desconto de ICMS conforme Decreto
sistema SllúlPLES ou não seja paranaense,
é nece
ej op
p
p
ICMS, referente Decreto
'rios e peças
Abertura de processo licitatório,
i
PREG
ara equipamen
ti
PRESENCIAL, para registrode preços d e acessórios
e as para
equipamentosos
tipoo PREGAO
médicos detodoo hospital.
In cluir n o p regão p resencial.
I

I

"

Observação

Validade

i t
d e preços
Abertura de processo licitatório, tipo PREGAO PRESENCIAL, para registro
o d
médicos de todo o hospital.
berturade e pregão
re ão
Cotação acessórios para equipamentos diversos para abertura

Prazo d e En treg a

/

/

/

/

Cond. Pagto.
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Favor responderaté:
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Dados do ORQAMENTO
Número: 491
Data: 12/ago/2020 16:43

Entr. inicio: 12/ago/2020
Data saída: 12/agO/2020

Código
1

PLFABRD

. 2 PLFABRD
3 PLFABRD
4 PLFABRD,

5 PLFABRD
6 PLFABRD

I

I

N'49

ORQAMENTO
Dados do Cliente
Nome: 15-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO
Logradouro: AV. TANCREDO NEVES, 3224
UF:PR 85.802-020
Municipio: Cascavel
Email:
Quantid. Un Desc.%

5,00

Braçadeira para PNI uso adulto grande,
circunferência de 33-47cm, ORIGINAL
do monitor ALFAMED, modelo VITA i120
'ensor de tëmperatura esofágTco'," ;.
ORIGINAL do monitor ALFAMED,
mgdelo V!TA l120
Sensor de temperatura de pele,

0,00

UN

ORIGINAL do monitor ALFAMED,
modelo VITA l120

Cabo completo para ECG 5 vias,
ORIGINAL do monitor ALFAMED,
modelo VITA i120
Cabó côm sensor dé

0,00

5,00

UN

5,00

UN~O,ÓÕ~

5,00

UN

0,00

Unit.R$

150,00

~

275,00

~

IIIII)

TotalR$ MVA% IPI% ICMS% CST NCM/SH
18,00 000 90181990
750,00
0,00 0,00
'

1.375,00

OOÓ

OÓO~Í8Õ0 000 90181990

0,00

0,00

850,Õ0 ~4.250,ÕÓ~Ó 0Õ

~

1.170,00

10,00 UN~Ó,OÓ~9Q6,ÕÓ

'

tipo Y, ORIGINAL
do monitor Al FAMED,tmodelo„VITA i120
Mangueira extensora para PNI,
ORIGINAL do monitor ALFAMED,
modelo VITA i120
'"
Cabo com sénsór dë OxTmetiia ~(monitor/paciente) tipo CLIP, ORIGINAL
do monitor ALFAMED, modelo VITA i120
Braçadeira para PNI uso pediátrico,

.

CNPJ/CPF: 78.680.337/0007-70
Celular:

'-'50Ó UN~ÕÕ0~21250~.',"1,Õ625Ó

ORIGINAL do monitor ALFAMED,
modelo VITA i120
. 'Cabo Troncó pais ECG 5 vias',':

N'4

PARANA/ UNIOES... Fone: (45) 3321-5151
Bairro: SANTO ONOFRE

ITENS DO OR AMENTO
do Item

I-ls.

11:11I039

5.850,00

;

0,00

«"9.Õ60,0Õ~Ó,00

18,00 000 90181990

0,00~18,0Ó 00Õ'0181990
0,00

18,00 000 90181990

Ó,ÓÕ~18;ÓÓ ÓOO'0181990

Óxlmetiia'monitor/paciente)

7 PLFABRD
8 PLFABRD,

9 PLFABRD

circunferência de 12,4-16,8cm,
ORIGINAL do monitor ALFAMED,
modelo VITA i120
10Õ PLFABRD~~~Braçadeira
pãra PNI usõ aduÍtó
pequeno, circunferência de 18-26cm,
ORIGINAL do monitor ALFAMED,
. modelo VITA l120
11 PLFABRD
Conjunto de derivaçóes tipo garra para
ECG 5 vias, ORIGINAL do monitor
ALFAMED, modelo VITA i120
12 PLFABRÓ,
„'raçadeira para PNÍ uso adulto obeso,
circunferência de 44-66cm, ORIGINAL
'.
do monitor,ALFAMED, modelO,VITA j120
Braçadeira para PNI uso adulto
13 PLFABRD
circunferência de 27x35cm ORIGINAL
do monitor ALFAMED, modelo VITA i120
'LFABRD
Coletor dé umidãde (water Trap)
SIDESTREAM, ORIGINAL
. do monitor ALFAMED, (nodelo VI//( i120
15 100.11009G
Conexão em Y de polisulfona adulto,
uso universal e autolavável ORIGINAL
do ventilador pulmonar INTERMED
Pacote com 5 unidades.
16 1Õ0.ÕÕ1046~g+Cotóvelo de 90o 22x22mm M/F, uso'
e autolavável ORIGINAL do
"
: ;;-.
ventilador pulmonar INTERMED
Pacote com 5
130.01362G
Diafragma da válvula de exalação
INTER 3, INTER 5 ORIGINAL dos
ventiladores pulmonar INTERMED
18 13Õ,01362A~~DÍãfiagma'dá válvula de exalaçãó
INTER 7 Plus ORIGINAL do ventilador
pulmonar INTERMED„
19 100.00107G
Llinha proximal com conector de união
da exalação, ORIGINAL para ventilador
pulmonar INTERMED
Pacote com 2 unidades.
20 135.00347
Sensor dë fÍuxó próximaÍ NEÓAATAZ'ORIGINAL para ventilador pulmonar
INTERMED
21 136.00311
Sensor de fluxo proximal PEDIATRICO
para ventilador pulmonar INTERMED
Sensór de flúxo pioximaÍ
22 136.Ó0310
para ventilador pulmonar
t
INTERMED
tJt

5,00

0,00

UN

412,50~

2.062,50

0,00

0,00

18,00 000 90181990

'10,00'N~O,ÔÕ~1,225,ÓO ~12.250,0Õ~Õ OO~Ó;ÓÕ~t, 18 00
5,00

'5,00

0,00

UN

437,50

87,50

0,00

0,00

1.600,00

320,00

0,00

UN

5,00

UN~Ó,ÓÕ~162,5Õ'~812,50~0,0Õ
0,00

UN

500 UN~Ó,OÓ~1

125,00~

1.250,00

0,00

0,00

0,00

2,00 PC

90181990"*

18,00 000 90181990

90181990"

18,00 000 90181990

67,50~~ 837,50~Õ Õ0 ~0,00~180Õt Õ00 "90181990
t„

1

párá'apnografia

ÓOQ

',ÓO~t18,00'QÓO
0,00

9Õ181Ó9Ó~

18,00 000 90181990

UN~',00~82,5Ó'~412,50~0,0MÕ,Ó0~18;ÓO

5,00

10,00

0,00

OÓO

561,33

1.122,66

0,00

0,00

18,00 000 90192090

',00 PC "5 0,00~'360,87 ~~721,74~0,Õ0

0,00~18,0Õ 000 90330000"

30,00 PC

0,00

0,00

30,00

Ó,OO~t129;26~3.877,80~0 ÓÕ~0,0Õ~O,ÓÓ

'niversal

unidades.'7

'-.

~

...

ADULTO'RIGINAL

,

UN~I,,

5,00 PC

20,ÔO PC

20,00 pc

,.; ; 1Õ00

0,00

3.877,80

129,26

992,60

198,52

0,00

0,00

0,00

18,00 000 90330000
060 39269090"

18,00 000 90192090

t, ú,00~217,84 ~4.356,â0~0,Õ0~0,00~18,Õ00
0,00

217,84

~

4.356,80

0,00

0,00

ÓOÓ"

9Õ19209Ô.

18,00 000 90192090

PGMÓ,00~217 84~2178,RÓDÃO,00~0,00~18,0Õ

ÓÕ0

'9Õ192090ê

Leandro - Pg:
www.lstech.com.br

1
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Worldmed

Hil P P
Rua Engenheiro Benedito Mário da Bitva, 635 j Cajuru j Curitiba jtrP jj2.gl3266-7250 i i www.woridmed.com.br ] 08.344.903/0001-00 ( 90 8542
U

Válvula de exalação INTER 7 Plus
ORIGINAL para ventilador pulmonar
INTERMED

Totalizadores
Itens

23

Quantidade

224,00

Peso Brt kg

ICMS R$

0,00 10.731,01

Informações de Recebimento
Forma Pg
Vencto
Valor R$

Quantid. Un Desc.%
20,00 PC
0,00

Descrição do Item

Código
23 177.00437

Total Itens R$

72.302,60

Descto R$ Seguro R$

0,00

0,00

Frete R$

0,00

Unit.R$

440,40

~

Total Subs.R$

0,00

I

CA

TotaIR$ MVA% IPI% ICMS% CST NCM/SH
8.808,00
0,00 0,00
0,00 060 39269090

Total IPI R$ Acréscimo R$

0,00

0,00

Total Liquido R$

72.302,60

DEPOSITO
16 (0) 12/08/20

72.302,60

Observações

Prazo de entrega: 60 dias.
Forma de pagamento: Depósito.
Validade da proposta: 30 dias.
áo/Conferência
Pedido: 491
Atendente

Aprova

Data / Hora

Leandro Borsa

Vendedor

Cliente

Leandro Borsa

UNIVERSIDADE ESTADUAL

Entregador

...

Leandro - Pg: 2
www.lstech.com.br

- LS Commerce V6

HUOP - PROTOCOLO

FRESENIUS

FIS. N'

MEDICAL CARE

RÚB ICA

FRESENIUS MEDICAL CARE
LTDA
RUA AMOREIRA, 891

13917-472 JAGUARIÚNA - SP-

Brasil

UNIVERSIDADE
AV TANCREDO

ESTADUAL

NEVES

CEP: 85806-470
CASCAVEL

DO

Telefone: (21) 2179-2525
Fax: (21) 2179-2546

OESTEDO PARANA

— SANTO ONOFRE

3224

www.freseniusmedicalcare.com.br

— PR

Página

Referência : Estimativa de preço
Final da Vigência: 03/09/2020
Condição de Pagamento: 30 dias

JAGUARIÚNA

—

SP, 03 de Setembro

001

de 2020

Cotação : 69
Prezados

Senhores,

Segue abaixo nossa proposta,

Item Nosso Código
054 800.52.005.31

Qtde
24

Und

referente

ao processo acima mencionado.

Descrição / Descrição Técnica / Observação
PURISTERIL 340 5000

UN

Utilizado

nas

cristais

055

5008201BR

de

hemodiálise

e desincrostante,

de carbonato

E CINQUENTA

E QUATRO

3.716,16

desfazendo

277,44

13.872,00

os
ao

REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

50

UN

DIASAFE PLUS

Filtro

para purificação

superfície
esterilizado

fibras

por

de solução
de

contato

de

com gás

de

diálise

Polisulfona,
igual a 2.2m'

óxido de etileno.

verificar informações
lote, data de esterilização, validade,
Registro M.S.: 10322390002
rótulo

é possível

Preço Unitário: DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA
Total Item: TREZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS
Valor Total da Proposta Rs: 17.588,16

— DEZESSETE MIL,

SP, 03 de Setembro

Em

com

seu

como:

E QUATRO CENTAVOS

QUINHENTOS

FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA
—

RS

154,84

de

composto

JAGUARIÚNA

Total Item

como

cálcio (residuais

de

BI

soluções com bicarbonato).
Solução
equilibrada
de: Ácido peracético 3,4
Peróxido de hidrogênio 91,8 g, Ácido a

uso

Preço Unitário: CENTO
Total Item: TRÊS MIL,

ML

máquinas

esterilizante

Prego Unitário

de 2020

Atenciosamente

E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Aproveite precos incríveis todos os dias

rAercado
livre

Categodas ~

Gre,tas do dia

Histórico

Supermercado

Lojas. oficiais

tnpla - borrachinl'a aparelho
Você também pode gostar. oximetro de pulso rnascara descartável

vol-ar ê lista

.'sadde

>

Equipamento

médico

>

Qxigenoterapia

>

Vender

Cde a sua conta

Contato

Compras

Entre

fabrica de mascara descartavel

—

Con>partilhar

Qu:ros

::'Vender
um igual
,

Circuito Microtak 920
Completo, Ventilador
Takaoka Resgate

12x R$ 75se
llllllllii

Mais fnforfaagdes

[g

Entrega a combinar com o vendecior

Ver.dido por SEHSQRIAi t rcCNG~ GGIA

22 vendas

Úítirlto disportivei!
Ch

zc) Oo

n

Qm

n

C)
C)
C)

EQLIIPAMERTGS

ACESSÓRIOS

V-m s"áem'á»ir a isl.-isl ACE~~ÓRiGS

R. ferência: AALCS

RS

120,00

au I x de R$ 126„69Se."n jums

G~ PASSE G

V~QLiSE

:

QUBnl:Kiacle".

VEJA DETALHES

z0 CiQ

CA

SIIVIULAD(3R DE FRETE

Fale

conos,

n

(

5'

C)
Ci
C3
i

C)

guop - pRQTOcOLO
Fls.

N'A
RU

E

RICA

E.J. KRIEGER E CIA LTDA
Rua Rodolpho Hatschbach,1855
CEP: 81460-030 - CIC - Curitiba - PR

4i eemunee
ORÇAMENTO DE VENDA

l

~

'~

QCERrlFICA
I

~

ÁO

~

Fone: (41)2117-2300 - Fax: (41)2117-2323
CNPJ: 02.074.242/0001-55 - IE:9013982756

E60571

ty.

A%Il

40 t001

Ar&ociATION

Versão: 0

Validade: 01/01/0001

Emissão: 10/09/2020

CONTATO: 0

guali

008583 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - HUOP UNIOESTE
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 3224 - SANTO ONOFRE
CEP : 85806-470
Cidade: CASCAVEL - PR

ne:

Cliente:

Fo

Solicitante:

8 - FRANCIELLI

Contatante:

Cond.Pgto:

1X I EMPENHO

Controle:

Transportadora:

Repres.Externo:
CNPJ: 78.680.337/0007-70

Fax: (45)3321-5344

(45)3321-5348

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

BRUNA RAFAELA SILVEIRA GIRAO JAQUES

A1

Insc. Estadual

- ORÇAMENTO

:

Frete: CIF Ordem de Compra:

Observações: FRETE CIF.
COTAÇAO: 41642
Produto
MPIM-0977

NCM

Segm.

CFOP

84219991

CON

5101

Descrição do Produto
MEMBRANA OSMOSE REVERSA ULP21-4021

Aprovaqão:

/

Unid.

Qtde

UN

3

Total Bruto

/

Valor do IPI
Valor Total com IPI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

10/09/2020

Hora: 9:45

Data Liberação:

01/01/0001

Coordenador(a):

4.601,13

1.533,7100

R$ 4.601,13

:

Data
Entrega

8

11/09/20

R$ 894,46

>a
o

Ch

R$ 4 969 22
R$ 0,00

Encargos financeiros

R$ 0,00

Valor do Frete

R$ 0,00

JOELMA MONTEIRO MARTINS

ICMS (Incluso)

IPI

R$ 368,09

Desconto Suframa

Total do Pedido
Data Impressão:

Valor Total

Valor Unitário

I

D

R$ 4.969,22
Página 1 de 1.

C)
C)

~~

Íí) pQRNllTiQII'.J.
Fone: (41)2117-2300

KRIEGER E CIA LTDA
Rua Rodolpho Hatschbach,1855
CEP: 81460-030 - CIC - Curitiba - PR

iB B Q B i k

- Fax: (41)2117-2323
CNP J: 02.074.242/0001-55 - IE:9013982756

ORQAIVIENTO DE VENDA

E59598

- HUOP UNIOESTE
Cliente: 008583 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 3224 - SANTO ONOFRE
C E P : 85806-470
Cidade: CASCAVEL - PR
Fax: (45)3321-5344
(45)3321-5348
Fone:

Cond.Pgto:

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

Transportadora:

MPIM-0947

A1

Insc. Estadual

- ORÇAMENTO

:

Frete: CIF Ordem de Compra:

FRETE INCLUSO

Observações:

Produto

Controle:

1X I 30 DIAS

Versão: 0

Repres. Externo:
CNPJ: 78.680.337/0007-70

KENETH WILLIAN PEREIRA DA SILVA

Contatante:

Solicitante:

AfSDCIM1OII

Validade: 01/01/0001

Emissão: 23/07/2020

CONTATO: 0

qLiatlty.

NCM

Descrição do Produto

84138100

BOMBA PROCON INOX 125 GPH

Aprovação:

/

Segm.

CFOP

CO N

5101

Unid.

Qtde

UN

1

Total Bruto

/

Valor do IPI
Valor Total com IPI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

23/07/2020

Hora:

14:56

Data Liberação:

01/01/0001

Coordenador(a):

2.541,40

2.541,4000

R$ 2.541,40

Data
Entrega

0

24/07/20

c
zc
0

F

R$ 45

C

R$ 2.541 40
R$ 0,00

Encargos financeiros

R$ 0,00

Valor do Frete

R$ 0,00

JOELMA MONTEIRO MARTINS

ICMS (Incluso):

IPI

R$ 0,00

Desconto Suframa

Total do Pedido
Data Impressão:

Valor Total

Valor Unitário

R$ 2.541,40
Página
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São Paulo, 14 de setembro de 2020.

1009.122-MC-SO-REV01 — PR

Proposta Comercial
A

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

CNPJ.: 78.680.337/0007-70
End.: Av. Tancredo Neves, 3224
Cascavel —PR

Cep.: 85806-470
Tel.: ( 45) 3321-5220

A/C

: Sra. Francielle

E-mail.: huop.cotacao@unioeste.br

Prezada,
Apresentamos

Agradecemos

esclarecimentos

nossa proposta comercial para aquisição dos Acessórios para Monitores marca COMEN.
pela oportunidade

e permanecemos

na expectativa de seu contato para mais detalhes e

de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,
Márcia Czar

Assistente Adm Comercial

11 2144 0812

Email: marcia.czar

sisnacmed.com.br

Dados da empresa: Sisnac Produtos para Saúde Ltda
Rua Jose Ramon Urtiza, 206 - Vila Andrade
São Paulo —SP CEP: 05717-270- Morumbi
CNP J : 10.444.624/0001-51 — I ns. Est. : 148.371.269-110

SIsNAcMED

Tel: (11) 21zi4-0808

contato@sisnacmed.com.br
vvwwsisnacmed.com.br

Q facebookcom/sisoacmed

vagiria J.

HUOP

'Fjs.

PROTOCQI.Q

P

RÚBRI A

So ILlqões em Saúde
INFORMAÇÕES DA EMPRESA
A

Sisnacmed é uma empresa que atua no segmento hospitalar oferecendo equipamentos

inovadores a fim de

tornar o trabalho dos profissionais da saúde mais humano e eficiente. No Brasil, há mais de 27 anos, é
representante exclusiva de diversas corporações internacionais, reconhecidas mundialmente por criar soluções
práticas e de alta qualidade, produzidos com tecnologia de ponta; além de detentora do projeto e produção de
diversos equipamentos

0 que

no mercado nacional.

fazemos:

e soluções para a área da saúde, como dispensários eletrônicos de medicamentos e materiais

Equipamentos

médicos, sistemas de unitarização de ampolas e comprimidos, scanner portátil de veias, carros para transportes
de medicamentos, sistemas de checagem beira-leito, carros para transporte quente e frio de refeições, esteiras

e banho-maria

para cozinha hospitalar, softwares para controle de rastreabilidade

de medicamentos,

e administração geral de todo setor hospitalar, dentre outros. As áreas de Farmácia, Nutrição,
Enfermagem e Tecnologia Hospitalar estão dentre os principais setores atendidos por nossas soluções.

gerenciamento

ALGUNS CLIENTES SISNACMED

~/

I)'CD)I

54.'ndK

CRUl
HOSPITAL

5ANTA

EDMUNDO

Cluz Azul du Euo Paulo

HOSPITAL

~0+ry,:-'ÍRIO LIBANÊS

LE FORTE

E.

HOSPITAL NCIRIAH

J

Hospital

Santa Catarina
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.~g
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I
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a
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Tel: ( 1) 2144-0808
I

SIsNAcMED

contato@sisnac med.com.br
vvvvvv.sis nacrned.com.br
facebook.com/sisnacmed

Q
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HUOP - PROTOCOLO
Fls.

N'ÚBRIC

So ILlqôes em Saúde
1.

VALOR DA PROPOSTA

QTD

DESCRICAO
Y —Neonatal

+ Cabo extensor

—Marca Comen

Valor Unitário

Valor Total

10

RS

740,00

R$

7.400,00

10

R$

555,00

RS

5.550,00

20

RS

340,00

R$

6.800,00

—Esofágico —Marca Comen

05

R$

250,00

RS

1.250,00

—Pele —Marca Comen

05

R$

250,00

R$

1,250,00

05

RS

100,00

R$

500,00

05

R$

135,00

RS

675,00

26

Sensor SPO2 tipo

27

Sensor SPO2 tipo Clip —Adulto —Marca Comen

31

Adaptador de Vias Aéreas —Capnografia
Comen

34

Sensor de Temperatura

Sensor de Temperatura

extensora para

Mainstream

—Marca

—Marca Comen

36

Mangueira

46

Braçadeira para

47

Braçadeira para PNI-Adulto

(31-30cm) —Marca Comen

10

RS

135,00

R$

1.350,00

48

Braqadeira para PNI -Adulto

(29-33cm) —Marca Comen

15

RS

135,00

R$

2.025,00

49

Braçadeira para

-Adulto (31-40cm) —Marca Comen

10

R$

135,00

RS

1.350,00

50

Braqadeira para PNI

- Adulto

05

RS

135,00

R$

675,00

PNI

PNI

PNI

—Pediátrico (15-22cm) —Marca Comen

Obeso (42-54cm) —Marca Comen

SIsNAcMED

Tel: (1 1) 2144-0808

contato@sisnacmed.com.br
vvvvvv.sisnacmed.com.br

Q facebook.com/sisnacmed

ragIna s

-

HUOP-PROTOGQEQ

R

So lLiqões em Saúde

52

Cabo de ECG 05 vias+Kit Rabicho —Marca Comen

15

RS

510,00

Cabo de ECG 05 vias+Kit Rabicho —Marca Comen

10

RS

510,00

RS

5.100,00

Cabo de ECG 05 vias+Kit Rabicho —Marca Comen

10

RS

510,00

R$

5.100,00

R$

45.550,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

2.
~

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 cICII.

4.
~

/ REPRESENTANTE

COMEN/ Acessórios Comen / Sisnacmed

3.
~

MARCA/MODELO

GARANTIA

90 dias.

5.

FRETE

.

~

CIF

~

6. PRAZO DE ENTREGA
10 dias após a confirmação do pedido.

7.
~

v.65o,oo

VALIDADE DA PROPOSTA

30 dias.

SIsNAcMED

Tel: (1 1) 2144-0808

contato@sisnacmed.com.br
vvww.sisnacmed.com.br
facebook,com/sisnacmed

Fágina o
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proposta ComercIai

14/09/2020

RÚ RICA
DIMAVE EQUIPAIÚ1ENTOS MEDICOS LTDA-EPP

06.316.353/0001-81

vendas@dimave.com.br
Avenida Raja Gabaglia,

saui~~ssmcs

São Bento, Belo Horizonte - MG
30.350-563
062.207.909.0088

péoicos

/

(31) 3297-2575
3117, Conjunto 417

Proposta Comercial

N'2933

20

Para

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

78.680.337/0007-70

N'224, Santo Onofre
Cascavel - 85.806-470, PR
Fone: (45) 3321-5417, E-mail: francielle.compras.huop@gmail.com

Av Tancredo Neves,

Apresentamos

nossa proposta comercial para fornecimento de acessórios:

Itens de produto ou serviço

Item

Cód (SKU)

WATER TRAP ADULTO PEDIATRICO

RE-WT001A

WATER TRAP NEONATAL

RE-WT001N

Qtd

Un

Preço

Total

765,00

un

5

UN

153,00

5

UN

142,00

710,00

CA20-005

30

UN

53,00

1.590,00

ADAPTADOR TUBO ADULTO PEDIATRICO CAPNOGRAFIA MAINSTREAM

106220

20

UN

112,00

2.240,00

ADAPTADOR TUBO INFANTIL CAPNOGRAFIA MAINSTREAM

106260

20

UN

231,00

4.620,00

W0003B

5

UN

138,00

690,00

W0003A

5

UN

162,00

810,00

CABO ECG TRONCO 05 VIAS COMPATIVEL MINDRAY T8

EJ051-5AI

5

UN

655,00

3.275,00

SENSOR TEMPERATURA REUTILIZAVEL ADULTO ESOFAGICO RETAL/",

W0001B

5

UN

87,00

435,00

CONJUNTO DE RABICHOS ECG ADULTO 5 VIAS IEC GRABBER CLIP
COMPATIVEL MINDRAY DRAGER

EJ040C51

5

UN

335,00

1.675,00

YA06A106-10

5

UN

155,00

775,00

5

UN

35,00

175,00

5

UN

67,50

337,50

5

UN

67,50

337,50

5

UN

105,00

525,00

5

UN

105,00

525,00

25

UN

11,00

275,00

ADAPTADOR TUBO ADULTO CAPNOGRAFIA

P( )

SENSOR TEMPERATURA REUTILIZAVEL ADULTO ESOFAGICO RETAL
COMPATIVEL PHILIPS

5

SENSOR TEMPERATURA REUTILIZAVEL ADULTO DE PELE
COMPATIVEL PHILIPS

MANGUEIRA EXTENSORA PRESSAO NAO INVASIVA 01 TUBO
COMPAT(VEL MINDRAY
MANGUITO PEDIATRICO REUTILIZAVEL 01 TUBO SOFT CONFORT

21 CM)

(14-

YOOOC1/OEM-

Y1976E

MANGUITO ADULTO PEQUENO REUTILIZAVEL 01 TUBO SOFT
CONFORT (20,5-28 CM)

YOOOS1/OEM-

MANGUITO ADULTO REUTILIZAVEL 01 TUBO SOFT CONFORT (27-35
CM)

YOOOA1/OEM-

MANGUITO OBESO I REUTILIZAVEL 01 TUBO SOFT CONFORT (34-43
CM)

YOOOL1/OE M-

MANGUITO OBESO
CM)

II

REUTILIZAVEL 01 TUBO SOFT CONFORT (42-54

CONECTOR PNI MACHO METAL A04
Número de itens: 17
Soma das quantidades:

160

Y1 9761

Y1976B
Y1976A

YOOOT1/OEM-

Y1976C
A04

Total dos itens

19.760,00

Total outros itens

0,00

Outros itens ou serviços
PROPOSTA REFERENTE A COTA/AO 41642

https://erp

tiny.com.br/orcamentos¹list

1/2

14/09/2020

Proposta Comercial

Oata

Total dos itens

11/09/2020

19.760,00

Prazo de entrega

Sob consulta no ato do fechamento da compra.

Validade da proposta

10 dias

Observações
- Seguro, Frete e Impostos: inclusos no preço;
- Prazo de garantia: 03 (Três) meses contra defeitos de fabricação;
- FATURAMENTO MlNIMO: R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA) REAIS.-

Atenciosamente,
Silvia Feres / Comercial

https://erp.tiny.com.br/orcamentos¹list

roposta

0.760,00
RU

Condições gerais

Condição de Pagamento: A vista.

Q4QklQ

RICA

F (45) 3321-5359

Local de entrega

FLUID BRASIL SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
RUA ANTONIO OVIDIO RODRIGUES, 845
PQ INDL JDI III (FAZGRAN) - JUNDIAI- SP

13213-180

0000048823
24/07/20

Local de cobrança

CNPJ: 96.581.798/0001-81

Referëncia do cliente

PROPOSTA DE VENDA
0- UNIOESTE

Cliente

Endereço
Fone

CEP
Cidade
Seq.

Código

001 97.001.0000

Frete

Validade da Proposta

(HOSP OESTE PR)
CNPJ/CPF

Estado

Contato

Descriçao do Produto

1.00 PC

BOMBA PROCON 111A125F11CA250

C/ ADTO

84136090

5 dias
ICMS

IP I

NCM

Qtd. Unid.

Condições de pagamento: A VISTA

Fax

y
20

Preço Unitário
R$

4.00

0.00

2 150 0000

Atendente:
FABIANA SOUSA
fabiana.sousa@fluidbrasil.com.br

11 3378-7530

11 98420-6382

11 3378-7584

11 98420-6382

Representante FHAYNÁ SILVA
thayna.silva@fluidbrasil.com.br

ICMS

IPI

R$ .

R$

86 00

CIF

Sub-total

.

R$ .

0.00

Preço Total dlP I
R$

2 150.00

TOTAL [R$]:
IP I [R$]:

TOTAL c/ IPI [R$]:

2 150.00

2 150.00

0.00
2 150.00

Observações
Produto destinado a uso e/ou consumo.
DIFAL DE R$ RECOLHIDO POR GNRE CF E LC 87/15
ALIQUOTA DO ICMS RED A 4% CONFORME P.CAT 174/12 E

RES.SF 13/12

ALIQ. IPI RED. A ZERO CONFORME DECRETO 8950/16

NOTA:
As condições constantes

ISS Incluso no P eço

no Anexo A são parte integrante desta Proposta de Venda

O.g

ANEXO A - Condições Gerais de Venda

—TERMO

DE GARANTIAA Fluid Brasil garante seus produtos (conjuntos e peças de
reposição) contra defeitos no material, na fabricação conforme as
condições estabelecidas neste termo de garantia.
Todos produtos comercializados pela Fluid Brasil possuem
garantia, a partir da data da emissão da Nota Fiscal, a qual cobre
qualquer parte, peça que apresentar defeito de fabricação.
Produtos que apresentarem defeito de fabricação serão, sempre
que possíveis reparados e, em último caso substituído por outro
igual ou semelhante.

Não será considerado defeito de fabricação o desgaste natural.

—CONDIÇOES GERAIS—

1- PRAZO DE VALIDADE
1.1 - A presente garantia é concedida para todos os produtos
pelo prazo de 90 dias, conforme estabelecido no Código de
Defesa do Consumidor.
1.2 - A garantia terá inicio na data da emissão da nota fiscal.
2-ABRANGENCIA
2.1 - A garantia abrange os produtos fornecidos pela Fluid Brasil,
excluindo-se os acessórios e/ou equipamentos adicionais
instalados nos produtos, bem como
aqueles que apresentarem defeitos em decorrência da instalação
destes produtos e/ou peças adicionais.

3- CONDIÇOES PARA VIGÊNCIA DA GARANTIA
3.1 - Para ter direito a garantia há necessidade em manter o
produto de acordo com as suas características.
3.2 - Os produtos deverão estar bem embalados e ser
encaminhados para a Fluid Brasil, com nota fiscal de remessa
para conserto e/ou remessa para troca em garantia, juntamente
com cópia da nota de compra.
4- EXECUÇÁO DA GARANTIA
4.1 - As obrigações Fluid Brasil relativas a esta garantia,
limitar-se-ão a reparação do produto, sem qualquer ânus para seu
proprietário, mediante a substituição de peças por outras originais,
desde que o exame técnico tenha revelado a existência de
componente(s) com defeitos passiveis de serem enquadrados
nesta garantia.

reconhecidamente defeituosas e substituídas por
força desta garantia passarão a ser de propriedade da Fluid Brasil.
4.3 - A substituição de peças e/ou componentes defeituosos e os
reparos procedidos dentro do período de garantia do produto não
gera direito a prorrogação do prazo de garantia inicialmente
concedido.
4.4 - A presente garantia não cobre o pagamento ou outra forma
de compensação, a qualquer titulo, de despesas ou danos,
diretos ou indiretos, as pessoas ou bens, perda de benefícios,
cessação de lucros e etc., em decorrência de defeito do
componente ou do produto.

6- LIMITAÇOES E DIREITOS
6.1 - A Fluid Brasil reserva-se o direito de, sem aviso prévio,
introduzir modificações e aperfeiçoamentos de qualquer natureza
em seus produtos, sem incorrer, em nenhuma hipótese, na
obrigação de efetuar essas mesmas modificações nos produtos
Ia vendidos.
6.2 - 0 presente termo de garantia é aplicável unicamente aos
produtos Fluid Brasil, não reconhecendo quaisquer outros
compromissos assumidos por quem quer que seja, na troca ou

5- EXTINÇAO DA GARANTIA
5.1 - A presente garantia cessará em caso de:
Fim do prazo de validade;
Não observação das condições estabelecidas neste termo.
Danos causados no produto e seus componentes por exposição a
condições severas do ambiente, elementos corrosivos e outras
ocorrências que fogem da utilização normal do produto;
Utilização de materiais abrasivos ou ásperos na limpeza do

Fluid Brasil.

4.2- As peças

produto;

Reparação de produtos realizada sem autorização da Fluid Brasil.
Constatada a responsabilidade do cliente pelo defeito e/ou mau
funcionamento do produto e/ou componente.
Neste caso, o cliente será comunicado sobre os defeitos e/ou mau
funcionamento do produto e/ou componente, bem como sobre a
necessidade de assumir determinados encargos em decorrência do
evento danoso;
5.2 - A Fluid Brasil reserva-se no direito de não ressarcir despesas
relativas a:
Manutenção

normal do produto;

Peças consideradas de manutenção normal;
Montagem

estipulados.

dos produtos da Fluid Brasil efetuada fora dos padrões

5.3- As peças consideradas de manutenção normal ou que se
desgastam com o uso estarão cobertas pela garantia somente
quando apresentarem vícios de fabricação ou material.

correção de algum outro produto.

Este termo de garantia é o único e exclusivo recurso contra a

—FATURAMENTO-

Faturamento mínimo a prazo R$ 1.000,00.
Faturamento mínimo a vista R$ 300,00.
Caso seja feito depósito em nossa conta bancária com CNP J
diferente do utilizado para efetuar a compra dos materiais, será
cobrada uma taxa de 3% do valor do pedido, sendo no mínimo R$
80,00 e no máximo R$ 120,00.
Não realizamos faturamento nos dois últimos dias ííteis do mês,
devido ao fechamento

—CONDIÇOES

DE ENTREGA E PRAZO—
Consideramos prazo de entrega o prazo para disponibilizarmos o
material em nosso estoque
A Coleta do material poderá ser realizada das 8:30 as 11:30e

das 13:30as 17:00.

—MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO—
Ocorrendo atraso no pagamento dos pedidos faturados haverá o
acréscimo ao seu valor de 2% a título de multa, 1% ao mês a
título de juros de mora

C)
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Nr

seq licitação
1624

Nr

Item
1

. Cód. Material

Unid Medida

72443 Manopla esterilizável em alumínio, compatível com o foco
cirúrgico Baumer, modelo F500/570.

un

CNP J

Cotação

Fornecedor

41642 03403388000160

Borini Comercio de Equipamentos

1624

Fornecedor
Panmedica Negocios Hospitalares

41642 06196809000117

B R Medicai Ltda

Nr

CNP J

Cotação

=;

.

Nr

2.292,60

5.960,00
7.400,00

Vl menor

compra

0,0000

E J Krieger & Cia Ltda

Média (Todos fornec)

Média (Consideráveis)

Vi última compra

preço considerável

Vl

fornecedor

compra inflação

Vl últ

114,6300
4,0000

Vl líquido

Marca

-'-'--'otivo desconsiderar fornecedor

3.648,00
8.600,00

912,0000
2.150,0000
2.541,4000

Ltda

Motivo desconsiderar

Marca

Pç

Vl unitário

Sistemas E Tecnologia Ltda.

fornecedor

compra inflação

Vl últ

114,6300

260,8767

Hemotec Eletromedicina
Fluid Brasil

=

10.165,60
menor preço considerável

Vl últ

compra inflação

979,0000
912,0000
979,0000
1.867,8000
1.867,8000
3
10,0000
72232 Colchonete em PU injetado, tipo cabeça estreita da mesa
Pç
1624
cirúrgica Barrfab, modelo 683.
Motivo desconsiderar fornecedor
Marca
Vl liquido
VI unitário,
Fornecedor,.;,Cotação CNPJ
3.580,00
358,0000
Edilberto Greinert & Cia Ltda
41642 10471797000169

Qt fornec consideráveis

Média (Todos fornec)

358,0000

1

Cotação

41642 10471797000169

Impresso em:

358,0000

Vl menor

Vl úitima compra

Média (Todos fornec)

23/09/2020 08:37:35

Média (Consideráveis)

675,0000
VI última compra

Página

1

Vl últ compra inflação

0,0000

'-

Vl

~ C3

10,0000

Pç

VI unitário

Edilberto Greinert & Cia Ltda

preço considerável

358,0000

0,0000

Fornecedor

CNPJ

Qt fornec consideráveis

Média (Consideráveis)

72233 Colchonete em PU injetado, parte dorsal da mesa cirúrgica
Barrfab, modelo 683.

1624
Nr

Vl última

'=,'ornecedor

41642 10453782000178
41642 96581798000181
41642 02074242000155
Qt fornec consideráveis

114,6300

114,6300
66478 Bomba de alta pressão Procon NSE 111A125F11CA - 250PSI

3
.

Vl líquido

370,0000

Média(Consideráveis)

260,8767

3
1624

preço considerável

298,0000

Ltda

Formathos Fornecedora de Mat Hospitalar Ltda

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Vl total item

20,0000

Vl unitádo

41642 56942527000190
41642 81138984000173

Motivo desconsiderar

Marca

620,0000

0,0000

620,0000

Vl máximo edital

item

18.600,00

Vl menor

compra

'Qt

30,0000
Vl líquido

620,0000

Ltda.
Vl última

—— '="

66500 Teflon 612k0039 para caneta do Aspirador Ultrassónico,
marca Soring, modelo Sonoca 300.

2

CNPJ

Cotação

Hospitalares

Média (Consideráveis)

620,0000

1

Nr

Vl unitário

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Preços

Vl líquido

Marca

O

Motivo desconsiderar

I

fornecedor

C3

6.750,00
menor preço considerável

2

Vl últ compra inflação

karinedbs

C

ICO

HUOP - Mapa de Pregos

tilii0este
Nr

seq licitação

. Cod. Material

item

675,0000
1624
Nr

675,0000

Fornecedor

41642 10471797000169

Média (Consideráveis)

CNP J

1624

41642 10471797000169

525,0000

1

9

1624

CNP J .--= -====

——

Fornecedor

Sc Medicai

Média (Todos fornec)

Nr

10

41642 10471797000169
1

1624
Impresso em:

11

23/09/2020

Vl líquido

preço considerável

0,0000
2,0000

conj
VI líquido

=

Marca

I

Motivo desconsiderar

fornecedor

3.970,00

1.985,0000
Vl última compra

fornecedor

compra inflação

Vi últ

610,0000

0,0000

Página 2

Motivo desconsiderar

Marca

6.100,00
8.000,00

Vl unitário

Média (Consideráveis)

0,0000

10,0000

un

VI menor

compra

fornecedor

Vl íílt compra inflação

525,0000

1.985,0000
675,4000
1.985,0000
71216 Gel para suporte de crânio Maynfield, utilizado em mesa

08:37:36

preço considerável

610,0000
800,0000

Edilberto Greinert 8 Cia Ltda

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Vl menor

0,0000

Fornecedor

Motivo desconsiderar

Marca

5.250,00

525,0000

Vl última

compra inflação

10,0000
Vl líquido

Vl unitário

705,0000

Vl últ

fornecedor

0,0000

conj

Vl última compra

Comercio E Servicos Ltda - Me

Média (Consideráveis)

Motivo desconsiderar

Marca

3.980,0000

71042 Atuador linear LA TF 218mm x 100mm, para mesa cirúrgica
Barrfab BF-683 TDP

CNPJ

Cotação

525,0000

compra inflação

Vl últ

0,0000

preço considerável

Vl menor

0,0000

Ebazar.com.br. Ltda

705,0000
1624

Vl líquido

39.800,00

72453 Circuito completo para ventilador de resgate Microtak 920,
marca Takaoka.

41642 12246862000188
41642 03007331000141
Qt fornec consideráveis

Vl unitário

Vl unitário

Média (Consideráveis)

fornecedor

10,0000

3.980,0000

Edilberto Greinert & Cia Ltda

Média (Todos fornec)

menor preço considerável

Pç

compra

Vl última

Fornecedor

CNPJ

Cotação

3.980,0000

Motivo desconsiderar

Marca

265,0000

72231 Colchonete em PU injetado, com duas unidades para
preenchimento da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.

8

Qt fornec consideráveis

Nr

Média (Consideráveis)

3.980,0000

1

Cotação

Vl

Vl total item

2.650,00

0,0000

Edilberto Greinert & Cia Ltda

Médía (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Nr

Vl última compra

Fornecedor

41642 10471797000169

VI iíquido

265,0000

72235 Colchonete em PU injetado, parte fixa da mesa cirúrgica
Barrfab, modelo 683.

1624
Cotação

265,0000

==-

10,0000

Pç

VI unitário

265,0000

Vl máximo edital

0,0000

675,0000

Edilberto Greinert & Cia Ltda

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Nr

0,0000

72234 Colchonete em PU injetado, parte renal da mesa cirúrgica
Barrfab, modelo 683.

CNP J

Cotação

Qt item .

Unid Medida

preço considerável

Vl menor

Vl últ compra inflação

1.985,0000
conj

C3
C3
r

675,4000

C3

3,0000
karinedbs

CLIC00592

HUOP - Mapa de Pregos

QUUW

Nr
Nr

seq licitaçao

Fornecedor
Edilberto Greinert & Cia Ltda

41642 06146505000145

Alge T Eletronica E Tecnologia Aplicada Ltda Me

41642 07218080000103

Joao Marcos Fontoura Alves

Média (Todos fornec)

1624

12

Edilberto Greinert & Cia Ltda

41642 65482309000100

Panamedical

Harte Instrumentos

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

13

Medicalway

Média (Todos fornec)

14

41642 02949582000182

1.539,1200

total item

preço considerável

1.046,0000

1.539,1200

compra

41642 02949582000182

Medicalway

Média (Todos fornec)

08:37:36

Equipamentos

.

preço considerável

0,0000

10,0000
Vl líquido

Motivo desconsiderar

Marca

preço considerável

fornecedor

Vl últ compra inflação

0,0000
7,0000

un

Vl

fornecedor

compra inflação

Vl últ

1.539,1200

compra

Página 3

Motivo desconsiderar

15.391,20

Vl menor

4.197,6000
Vl última

6.895,8000

27.984,00

0,0000

Medicos Ltda

Média (Consideráveis)

compra inflação

Vl últ

Marca

un

Vl unitário

fornecedor

10,0000
Vl líquido

1.539,1200
Vl última

preço considerável

2.798,4000

Vl unitário

Medicos Ltda

Motivo desconsiderar

Marca

un

Vl menor

2.798,4000
0,0000
preventiva do ventilador pulmonar Mindray

Média (Consideráveis)

Vl últ compra inflação

30.000,0000

Vl última compra

Fornecedor

CNPJ

23/09/2020

Vl menor

2.798,4000

Medicos Ltda

Média (Consideráveis)

fornecedor

Valor acima das demais cotações.

Vl líquido

6.895,8000

72495 Bateria de Lltio 14.8V - 5800mAH, para ventilador pulmonar
Mindray SV300.

15

Qt fornec consideráveis

Impresso em:

Equipamentos

Medicalway Equipamentos

Média (Todos fornec)

1

Cotação

VI última compra

Fornecedor

Qt fornec consideráveis

Nr

45.505,7500

72486 Kit manutenção
SV300

CNPJ

1624

Vl

30.000,00
41.323,00
42.000,00
68.700,00

41.323,0000
42.000,0000
68.700,0000

Cirurgico ind. E Com. Ltda

Média (Consideráveis)

2. 798,4000

1

Cotação

máximo edital

1,0000

72487 Célula de Oxigênio para ventilador pulmonar Mindray SV300
Fornecedor
Vl unitário

CNPJ

41642 02949582000182

Nr

Vl

Motivo desconsiderar

Marca

1.046,0000

30.000,0000

Cirurgicos Ltda

Sistemas Ltda

45.505,7500

4

Qt fornec consideráveís

Vl menor

1.046,0000

Vl unitário

Macom Instrumental

1624

Vl última compra

Fornecedor

41642 59650556000176

1624

1.987,8000
2.243,1000

& Cia Ltda

1.516,9000

41642 10452774000107
41642 10471797000169

Cotação

Qt item

3.138,00
5.963,40
6.729,30

53824 Suporte de Grania Tipo Mayfield Com pativel Com Mesa
Cirur. Barfab

CNP J

Cotação

.

Vl líquído

1.046,0000

Média (Consideráveis)

1.758,9667

2

Nr

Vl unítáno

41642 10471797000169

Qt fornec consideráveis

Nr

Unid Medida

cirúrgica.

CNP J

Cotação

'

Céd. Material

Item

Vl líquido

O

Motivo desconsiderar

Marca

0

fornecedor

C)

29.383,20
menor preço considerável

Vl últ

C3

compra inflação
karinedbs

C3
CLI 00

r

Nr

seq licitação

'éd.

Item

16
CNPJ

Cotaçao

=

.—

:

Fornecedor

—

41642 08344903000100

Worldmed

CNP J

41642 08344903000100

Nr

740,0000

555,0000

=- ==--- ==.:

=

41642 06316353000181
41642 08344903000100
Qt fornec consideráveis

23/09/2020

'l

0,0000

compra inflação

Vl últ

1.116,0000

Motivo desconsiderar

Marca

fornecedor

7.400,00
menor preço considerável

Vl últ compra inflação

0,0000

740,0000

10,0000
Vl líquido

Motivo desconsiderar

Marca

fornecedor

5.550,00

Vl menor

preço considerável

compra inflação

Vl últ

0,0000

555,0000

0,0000

5,0000

un

i120.

Fornecedor

Vl unitário

Dimave Equipamentos
Worldmed

Média (Todos fornec)

08:37:37

Vl liquido

555,0000
compra

fornecedor

10,0000

un

SIDESTREAM, compativel com o monitor ALFAMED, modelo

VITA

CNP J

Vl últíma compra

72417 Coletor de umidade (water Trap) para capnografia

20

1624

555,0000

considerável

un

740,0000

Vl última

Motivo desconsiderar

Marca

1.225,0000

Sisnac Produtos Para Saude Ltda
Média (Consideráveis)

Vl líquido

12.250,00

Vl unitário

Média (Todos fornec)

1

Impresso em:

Média (Consideráveis)

Vl últ compra inflação

10,0000

Vimenorpreço

1.116,0000

Fornecedor

41642 10444624000151

.

1.225,0000
Vl última compra

fornecedor

906,0000

un

72416 Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente) tipo
CLIP, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.

19

menor preço considerável

Vl unitário

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Vl

906,0000

Sisnac Produtos Para Saude Ltda

CNP J

Cotação

1.225,0000

740,0000

1624

==

Motivo desconsiderar

Marca

9.060,00

906,0000

72415 Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente) tipo Y,
COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.

1

Nr

compra

Fornecedor

Qt fornec consideráveis

Cotação

Vl última

Medicos Ltda - Me

Média(Consideráveis)

1.225,0000
18

41642 10444624000151

Nr

- Equipamentos

Worldmed

CNPJ

Cotaçao

Média (Consideráveis)

10,0000
Vl líquido

906,0000

Vl unitário

Média(Todos fornec)

1

1624

Vl unitário

Medicas Ltda- Me

906,0000

Fornecedor

Qtfornec consideráveis

.-'"'-'-"'-

VI total item

0,0000

4.197,6000
un

72414 Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente) tipo
CLIP, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA
i120.

17

1624
Cotação

- Equipamentos

906,0000

1

-" "=-===

'-

VI máximo edital

Qt item

Unid Medida

-.—

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Nr

Material,-

0,0000
4.197,6000
4.197,6000
72413 Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente) tipo Y,
COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.

1

Nr

HUOP - Mapa de Pregos

Medicos Ltda.

- Equipamentos

Medicos Ltda - Me

Média (Consideráveis)

Vl última

compra

Página 4

Vl liquido

142,0000

710,00

167,5000

837,50

VI menor

Marca

preço considerável

Motivo desconsiderar

fornecedor

C3
I

Vi últ compra inflação

karinedbs

C>

CLIC00592

UUU~~

HUOP - Mapa de Pregos

Iin)0este
0 Otde Or Puem

Unistwlkde Blablól

" Unid Medida '='

AphlOleu4»

Nr

seq licitaçao

—

Céd. Material .

Item

154,7500

154,7500

Nr

CNPJ

Cotação

41642 06316353000181
41642 22183441000109

Rz Equipamentos

Média (Todos fornec)

1624
CNP J

Cotação

::::.-:..-.-:—,--:

Fornecedor
Dimave Equipamentos

Média (Consideráveis)

226,0000

226,0000

Dimave Equipamentos

Worldmed - Equipamentos

Média (Todos fornec)

175,2500

2

24

CNP J .---=::.= .=--

Cotação

Worldmed

Equipamentos

Vl menor

CNP J

41642 06316353000181

08:37:37

Dimave Equipamentos

Vl últ compra inflação

0,0000

5,0000
Marca

Motivo desconsiderar

preço considerável

fornecedor

VI últ compra inflação

0,0000

165,0000
5,0000

un

87,0000

fornecedor

1.375,00

Vl menor

Vl unitário

Página 5

Motivo desconsiderar

825,00

0,0000

Medicas Ltda.

Marca

preço considerável

Vl líquido

275,0000
compra

Fornecedor

5,0000

un

72423 Sensor e temperatura esofágico, COMPATÍVEL com
monitor COMEN, modelo C80.

25

Impresso em: 23/09/2020

220,0000

0,0000

690,00

165,0000
Vl última

fornecedor

VI últ compra inflação

138,0000

Ltda - Me

Média (Consideráveis)

Motivo desconsiderar

1.062,50

0,0000

Medicos Ltda - Me

Marca

preço considerável

Vl líquido

Vl unitário

—

0,0000

un

compra

Fornecedor
Medclean Produtos Hospitalares

Média (Todos fornec)

2

Cotação

Vl menor

138,0000
212,5000
Vl última

fornecedor

Vl últ compra inflação

112,0000

Medicos Ltda - Me

175,2500

220,0000

1624

2.240,00

6.800,00

72422 Sensor e temperatura de pele, COMPATÍVEL com monitor
ALFAMED, modelo VITA i120.

41642 04895143000160
41642 08344903000100
Qt fornec consideráveis

112,0000
compra

Medicas Ltda.

Média (Consideráveis)

Motivo desconsiderar

20,0000

340,0000

Vl unitário

41642 06316353000181

preço considerável

Vl líquido

0,0000

Fornecedor

Marca

un

72421 Sensor e temperatura esofágico, COMPATÍVEL com
monitor ALFAMED, modelo VITA i120.

23

41642 08344903000100

1624

Vl última

Vl total item

0,0000

53,0000

Medicos Ltda.

Média (Todos fornec)

CNP J

Cotação

Vl menor

Vl unitário

Sisnac Produtos Para Saude Ltda

Qt fornec consideráveis

Nr

86,5000

41642 06316353000181

1624

120,0000
Vl última compra

Vf máximo edital

1.590,00
3.600,00

0,0000

41642 10444624000151
2

Nr

(Consideráveis)

Vl líquido

53,0000

72420 Adaptador de linha para capnografia mainstream,
COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.

22

Qt fornec consideráveis

Nr

lúlédía

86,5000

2

Nr

Vl unitário

Medicos Ltda.
Veterinarios Ltda. - Me

Dimave Equipamentos

—

30,0000

un

SIDESTREAM.

Fornecedor

= =:---.-=,-,

Qt fornec consideráveis

142,0000

0,0000

72419 Adaptador de linha (reto) para sistema de capnografia

21

Qt item

Vl líquido

Marca

Motivo desconsiderar

fornecedor

435,00
karínedbs

CLIC00592

UUU~~

HUOP - Mapa de Pregos

unÍlieste

ApHW~
Nr

Item
seq licitaçao
41642 10444624000151

1624

41642 06316353000181
41642 10444624000151

83,7500

2

1624
Nr

72426 Mangueira

28

41642 08344903000100

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

87,5000

1

Impresso em:

30

23/09/2020

Vl menor

0,0000

87,5000

compra

Página 6

preço considerável

Motivo desconsiderar

"-

fornecedor

Vl últ compra inflação

0,0000

5,0000

Vl líquido

Marca

U;

Z0 C.I
Q

Motivo desconsiderar

fornecedor

437,50

Vl menor

preço considerável

Vl últ compra inflação

0,0000

87,5000

0,0000

72428 Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência
aproximada (21-30cm), COMPATÍVEL com monitor

08:37:37

Marca

un

87,5000
Vl última

0,0000

155,0000

Medicos Ltda - Me

Média (Consideráveis)

Vl últ compra inflação

2.062,50

412,5000
Vl última compra

fornecedor

775,00

Vl unitário

Woridmed - Equipamentos

Motivo desconsiderar

5,0000
Vl líquido

155,0000

Fornecedor

Marca

un

72427 Braçadeira para PNI uso pediátrico, circunferência
aproximada (15-22cm), COMPATÍVEL com monitor
ALFAMED, modelo VITA i120.

29

CNP J

1624

283,7500

0,0000

67,5000

Medicos Ltda - Me

Média (Consideráveis)

Vl últ compra inflação

500,00

0,0000

Medicos Ltda.

fornecedor

5,0000

menor preço considerável

Vl unitário

Dimave Equipamentos

283,7500

2

Cotação

Vl

extensora para PNI, COMPATÍVEL com monitor

Worldmed - Equipamentos

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Nr

Vl última compra

Fornecedor

41642 06316353000181
41642 08344903000100

1624

83,7500

Motivo desconsiderar

337,50

100,0000

ALFAMED, modelo VITA i120.

CNP J

Cotação

Média (Consideráveis)

preço considerável

Vl líquido

67,5000

Medicos Ltda.

Sisnac Produtos Para Saude Ltda

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Marca

un

Vl unitário

Dimave Equipamentos

VI total item

Vl últ compra inflação

162,0000

0,0000

Fornecedor

:

810,00
1.250,00

Vl menor

Vl última compra

. ==='-'-.=

5,0000
Vl liquido

25 0,0000

72425 Mangueira extensora para PNI, COMPATÍVEL com monitor
COMEN, modelo C80.

27

CNPJ

Cotação

206,0000

máximo edital

0,0000

un

162,0000

Medicos Ltda.

Média (Consideráveis)

206,0000

2

Nr

0,0000

Sisnac Produtos Para Saude Ltda

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

preço considerável

87,0000

Vl u nitário

Dimave Equipamentos

VI

1.250,00

Vl menor

compra

Fornecedor

41642 06316353000181
41642 10444624000151

1624

Vl última

72424 Sensor e temperatura de pele, COMPATÍVEL com monitor
COMEN, modelo C80.

26

CNPJ

Cotação

168,5000

168,5000

2

Nr

Média (Consideráveis)

Qt item

Unid Medida

250,0000

Sisnac Produtos Para Saude Ltda

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

.

Cód. Material

un

a

C)
C)
nC)

5,0000
karinedbs

CLIC00592

QQOJ

Nr

Nr

HUOP - Mapa de Pregos

tinj065(e

seq licitação

Qt fornec consideráveis

Nr

82,5000

82,5000

Worldmed - Equipamentos

Média (Todos fornec)

Fornecedor

41642 08344903000100

1624

33

Qt fornec consíderáveis

162,5000

1

1624

Vl última compra

CNP J

Impresso em: 23/09/2020

162,5000

Worldmed - Equipamentos

compra

Média (Todos fornec)

1.170,0000

08:37:38

Média (Consideráveis)

1.170,0000

fornecedor

Vl últ compra inflação

0,0000
5,0000

Vl líquido

Marca

Motivo desconsiderar

fornecedor

812,50

Vl menor

preço considerável

Vl últ compra inflação

0,0000

~ C'

5,0000

un

G

1.170,0000

Página 7

Motivo desconsiderar

162,5000

Vl última compra

984,0000

Marca

150,0000

0,0000

Medicos Ltda - Me

Vl últ compra inflação

750,00

162,5000
Vl última

fornecedor

5,0000

menor preço considerável

VI unitário

Fornecedor

41642 08344903000100
1

Medicos Ltda

—Me

Média (Consideráveis)

Motivo desconsiderar

0,0000

un

72432 Cabo completo para ECG 5 vias, composto de cabo tronco,
caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra
padrão AHA, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo
VITA i120.

34

Qt fornec consideráveis

'l

Vl unitário

Worldmed - Equipamentos

Média (Todos fornec)

Marca

preço considerável

Vl líquido

150,0000

Fornecedor

0,0000

un

aproximada (42-54cm), COMPATÍVEL com monitor
ALFAMED, modelo VITA i120.

CNPJ

Cotação

Vl menor

0,0000
150,0000
72431 Braçadeira para PNI uso adulto obeso, circunferência

41642 08344903000100

Nr

Média (Consideráveis)

Vl últ compra inflação

125,0000

Medicos Ltda - Me

fornecedor

1.250,00

0,0000

150,0000

1

Cotação

- Equipamentos

Motivo desconsiderar

Vl total item

10,0000
Vl liquido

Vl unitário

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Nr

Worldmed

preço considerável

un

125,0000
Vl última compra

72430 Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada
(29-33cm), COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo
VITA i120.

32

CNPJ

Cotação

Medicos Ltda - Me

Média (Consideráveis)

Marca

82,5000

0,0000

125,0000

125,0000

1

Nr

Vl menor

Vl última compra

Vl unitário

Fornecedor

41642 08344903000100

1624

edital

412,50

82,5000

— Me

72429 Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada
(29-33cm), COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo
VITA i120.

31

Qt fornec consideráveis

Medicos Ltda

Média (Consideráveis)

CNP J

Cotação

- Equipamentos

Worldmed

Média (Todos fornec)

1

VI liquido

Vl unitário

Fornecedor

41642 08344903000100

1624

VI máximo

ALFAMED, modelo VITA i120.

CNP J

Cotação

Qt item

Unid Medida

Céd. Material

Item

Vl menor

Vl liquido

Marca

Motivo desconsiderar

fornecedor

5.850,00
preço considerável

1.170,0000

Vl últ compra inflação

984,0000
karinedbs

C3
C3
C3
CLIC00592

HUOP - Mapa de Pregos

QQQO

Nr

seq licitação
1624

Nr

'tem,
35

CNP J

Cotação

Worldmed - Equipamentos

41642 08344903000100

Média (Todos fornec)

1624

Nr

72434 Conjunto de derivações tipo garra para ECG 5 vias, padrão
AHA, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA
i120.

36

CNP J

Cotação

Worldmed - Equipamentos

41642 08344903000100

Média {Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

1624

Nr

Cotação

37

Vl última compra

1624

Sisnac Produtos Para Saude Ltda
Média (Consideráveis)
Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

1624

39

CNP J

Qt fornec consideráveis
1

1624
Impresso em:

40

23/09/2020

Vl

135,0000
72438 Braçadeira para

08:37:38

0,0000
135,0000
uso adulto grande, circunferência

PNI

Página

8

=

Vl ólt

compra inflação

0,0000

Marca

Motivo desconsiderar

fornecedor

1.350,00
menor preço considerável

Vl últ compra inflação

0,0000

135,0000

o

15,0000

un

Vl

fornecedor

10,0000

Vl líquido

Vl líquido

Motivo desconsiderar

Marca

menor preço considerável

fornecedor

v

C3
C3

Vl últ

compra inflação

0,0000

135,0000
un

Q
I

2.025,00

135,0000
Vl última compra

Motivo desconsiderar

675,00

Vl unitário

Média (Consideráveis)

Marca

un

Vl última compra

Sisnac Produtos Para Saude Ltda

Média (Todos fornec)

0,0000

menor preço considerável

135,0000

Fornecedor

41642 10444624000151

compra inflação

Vl últ

135,0000

0,0000
135,0000
135,0000
72437 Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada
(29-33cm), COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.

1

Cotação

Vl

Vl unitário

Fornecedor

CNPJ

41642 10444624000151

Nr

Vl liquido

135,0000
Vl última compra

fornecedor

5,0000

un

0,0000
135,0000
72436 Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência
aproximada (21-30cm), COMPATÍVEL com monitor COMEN,
modelo C80.

38

Motivo desconsiderar

Marca

1.600,00

135,0000

1

0,0000

menor preço considerável

Vl unitário

Média (Consideráveis)

compra inflação

Vl últ

320,0000

Sisnac Produtos Para Saude Ltda

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Vl

0,0000

Fornecedor

CNPJ

Cotaçao

320,0000

'-

fornecedor

5,0000

Vl liquido

320,0000

— Me

72435 Braçadeira para PNI uso pediátrico, circunferência
aproximada (15-22cm), COMPATÍVEL com monitor COMEN,
modelo C80.

41642 10444624000151

Nr

Média (Consideráveis)

320,0000

1

Medicas Ltda

preço considerável

un

Vl unitário

Fornecedor

Vl total item

Vlmáximoedital

Motivo desconsiderar

Marca

850,0000

0,0000

850,0000

850,0000

1

—

4.250,00

Vl menor

Vl última compra

Média (Consideráveis)

Qtitem

5,0000
Vl líquido

.

850,0000

Medicos Ltda - Me

--

un

Vl unitário

Fornecedor

Qt fornec consideráveis

Unid Medida

Cód. Material
72433 Cabo Tronco para ECG 5 vias, padrão AHA, COMPATÍVEL
com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.

C3

10,0000
kannedbs

C LI C00592

UUU~

Nr

Nr

HUOP - Mapa de Pregos

tlniaeste

seq licitação

" 'tem "

Cód. Material

Fornecedor
Média (Todos fornec)

CNP J

Cotação

41

. '=-

—,—
---:.

1624

42

1624

Média (Consideráveis)

422,5000

422,5000

Vl última compra

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Vl

Média (Consideráveis)

compra

1624
CNP J

Fornecedor

0,0000

Qt fornec consideráveis

Média (Todos fornec)

510,0000
23/09/2020 08:37:38

Média (Consideráveis)

510,0000

compra

0,0000
Página

9

fornecedor

10,0000
Vl líquido

Motivo desconsiderar

Marca

fornecedor

5.100,00

Vl menor

aanzaxese

preço considerável

Vl últ compra inflação

0,0000

510,0000
10,0000

un

510 0000
Vl última

Motivo desconsiderar

Vl últ compra inflação

Vl unitário

Sisnac Produtos Para Saude Ltda

41642 10444624000151

Marca

un

0,0000
510,0000
72442 Conjunto de derivações tipo garra para ECG 5 vias, padrão
AHA, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.

44

0,0000
15,0000

335,0000

510,0000

1

Vl últ compra inflação

menor preço considerável

51 0,0000
Vl ííltima

fornecedor

5.025,00
7.650,00

VI unitário

Sisnac Produtos Para Saude Ltda

41642 10444624000151

preço considerável

Vl liquido

0,0000

Fornecedor

Motivo desconsiderar

135,0000

72441 Cabo Tronco para ECG 5 vias, padrão AHA, COMPATÍVEL
com monitor COMEN, modelo C80.

43

Marca

un

510,0000

Sisnac Produtos Para Saude Ltda

fornecedor

675,00

Vl menor

335,0000

Medicos Ltda.

total item

5,0000

Vl líquido

Vl unitário

Dímave Equipamentos

CNPJ

Impresso em:

Média (Consideráveis)

Média (Todos fornec)

2

1

0,0000

135,0000

Fornecedor

Qt fornec consideráveis

Cotação

Vl últ compra inflação

135,0000

Vl unitário

Vl última compra

Motivo desconsiderar

menor preço considerável
un

0,0000
135,0000
cabo tronco,
de
ECG
5
composto
Cabo
vias,
72440
completo para
caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra
padrão AHA, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo
C80.

41642 06316353000181
41642 10444624000151

Nr

Vl

0,0000

Sisnac Produtos Para Saude Ltda

CNPJ

Cotação

compra

Marca

Vl

1.350,00

135,0000

1

Nr

Vl última

Fornecedor

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Cotação

135,0000

Vl líquido

135,0000

72439 Braçadeira para PNI uso adulto obeso, circunferência
aproximada (42-54cm), COMPATÍVEL com monitor COMEN,
modelo C80.

41642 10444624000151

Nr

Média (Consideráveis)

135,0000

1

Nr

Vl unitário

Sisnac Produtos Para Saude Ltda

41642 10444624000151
Qt fornec consideráveis

1624

edital

aproximada (31-40cm), COMPATÍVEL com monitor COMEN,
modelo C80.

CNPJ

Cotação

Vl máximo

Qt item

Unid Medida

.

Vl menor

Vl liquido

Motivo desconsiderar

Marca

fornecedor

5.100,00
preço considerável

510,0000

Vl últ

compra inflação

0,0000
karinedbs

CLIC00592

UU@

Nr

HUOP - Mapa de Pregos

tlniees(e

seq licitação
1624

Nr

Céd. Material

Item

60251 Desinfetante de alto nível para equipamento
hemodiálise

45

41642 01440590000136

46

1624
Nr

CNP J

Cotação

"

CNPJ

Cotação

—,

Worldmed - Equipamentos

Nr

Nr

49

Worldmed - Equipamentos

41642 08344903000100

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

1624
Cotação

Vl última

50

CNPJ
23/09/2020 08:37:38

ventiladores

pulmonar

Fornecedor
Worldmed - Equipamentos

INTERMED.

":- :,":F==:
—

Vl unitário

Medicos Ltda - Me

129,2600
Página

10

Vl últ

compra inflação

0,0000

Motivo desconsiderar

Marca

fornecedor

3.608,70

Vl menor

compra

fornecedor

10,0000
Vl líquido

360,8700

0,0000
360,8700
INTER
5 dos
64891 Diafragma da válvula de exalação INTER 3,

41642 08344903000100
Impresso em:

(Consideráveis)

'

preço considerável

un

preço considerável

Vl últ

23

compra inflação

CD

Xl

0,0000

360,8700

360,8700

1

Nr

'édia

Medicos Ltda - Me

Motivo desconsiderar

Marca

561,3300

Vl unitário

Fornecedor

CNPJ

Cotação

Vl últ compra inflação

5.613,30

Vl menor

compra

fornecedor

10,0000
Vl líquido

561,3300
Vl última

Motivo desconsiderar

0,0000

un

0,0000
561,3300
561,3300
68675 Cotovelo de 90o 22x22mm M/F, uso universal e autolavável
do ventilador pulmonar INTERMED.

1

1624

Média (Consideráveis)

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Medicos Ltda - Me

Marca

198,5200

Vl unitário

Worldmed - Equipamentos

41642 08344903000100

Vl últ compra inflação

1.985,20

0,0000

Fornecedor

desconsiderar fornecedor

300,6000

Vl menor preço considerável

68676 Conexão em Y de polisulfona adulto, uso universal e
autolavável do ventilador pulmonar INTERMED.

CNP J

Cotaçao

'otivo

10,0000
Vl líquido

198,5200
Vl última comp ra

198,5200

198,5200

1

Medicos Ltda - Me

Média (Consideráveis)

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

.

13.872,00

Vl unitário

Fornecedor

Marca

un

ventilador pulmonar INTERMED.

fornecedor

200,5000

277,4400

68677 Conexão de linha proximal, união da exalação, para

41642 08344903000100

Vl líquido

300,6000

277,4400

total item

50,0000

Vl menor preço considerável

Vl última compra

Vl

Vl últ compra inflação

preço considerável

154,8400

277,4400

Média (Consideráveis)

Motivo desconsiderar

Marca

un

Fresenius Medicai Care Ltda.

Vl máximo edital

3.716,16

Vl unitário

277,4400
47

Vl líquido

200,5000

Fornecedor

Média (Todos fornec)

1

24 0000

Vl menor

Vl última compra

154,8400

60406 Filtro para solução de hemodiálise

41642 01440590000136
Qt fornec consideráveis

Nr

Média (Consideráveis)

154,8400

1

Gl

154,8400

Fresenius Medicai Care Ltda.

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Qt item

Vl unitário

Fornecedor

CNPJ

Cotaçao

de

Unid Medida

n

30,0000

un
Vl líquido

Marca

Motivo desconsiderar

fornecedor

3.877,80
karinedbs

C)
C3

C)
C L IC00592

gggg1

Nr

tinl088te

":~

seq licitaçã~oltem

Cód. Material

Nr

51

pulmonar

CNP J

Cotação

Média (Consideráveis)

Hemotec Eletromedicina

41642 20990233000196

Vm Equipamentos

53

:

Worldmed - Equipamentos

"

CNPJ

Worldmed

55

..;—.===.: .

'l

Qt fornec consideráveis
23/09/2020

Média (Todos fornec)

08:37:39

preço considerável

Vl líquido

Média (Consideráveis)

Marca

Página

fornecedor

Vl últ compra inflação

132,0000
20,0000

Vl líquido

Marca

Motivo desconsiderar

fornecedor

4.356,80

Vl menor

preço considerável

Vi últ compra inflação

904,9000

217,8400
20,0000

un

compra

11

Motivo desconsiderar

217,8400

217,8400
Vl última

compra inflação

2.178,40

217,8400

Medicos Ltda - Me

Vl últ

1.700,0000

menor preço considerável

Vl unitário

- Equipamentos

fornecedor

10,0000

un

Vl última compra

Motivo desconsiderar

Valor abaixo das demais cotações.

INTERMED.

Fornecedor
Worldmed

Marca

un

217,8400

Medicos Ltda - Me

Média (Consideráveis)

pulmonar

41642 08344903000100
Impresso em:

- Equipamentos

Vl últ compra inflação

107,5000

1.533,71 00

904,9000
217,8400
217,8400
64908 Sensor de fluxo proximal PEDIÁTRICO para ventilador

1

Cotação

Vl menor

VI unitário

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Nr

4.601,13
7.860,00

INTERMED.

Fornecedor

.

41642 08344903000100

1624

4.428,00

1.533,7100
2.620,0000

132,0000
217,8400
217,8400
ventilador
NEONATAL
para
proximal
68674 Sensor de fluxo

=-

Vl líquido

1.476,0000

Vl última compra

fornecedor

3,0000

un

VI última compra

Medicos Ltda -Me

Média (Consideráveis)

pulmonar

CNPJ

menor preço considerável

Vl unitário

Fornecedor

Média (Todos fornec)

1

Cotaçao

Medicos Ltda- Me

Média (Consideráveis)

Motivo desconsiderar

129,2600

INTERMED.

41642 08344903000100

Nr

Vl

1.700,0000
2.076,8550
1.876,5700
64909 Sensor de fluxo proximal ADULTO para ventilador pulmonar

.- — —

Qt fornec consideráveis

Ltda

E J Krieger & Cia Ltda

Média (Todos fornec)

CNPJ

Cotação

Vl última comp ra

Marca

3.877,80

Vl unitário

41642 10453782000178
41642 02074242000155

2

226,8000

30,0000
Vl líquido

129,2600

— Me

Fornecedor

Qt fornec consideráveis

Nr

Medicos Ltda

Vl ólt compra inflação

129,2600

Vl unitário

Worldmed-Equipamentos

CNPJ

preço considerável

un

107,5000
129,2600
64878 Membrana para Osmose Reversa portátil da marca
Permution, modelo RO-100.

52

1624

Vl menor

Vl última compra

129,2600

1

1624

; ====-".~ Unid Me

INTERMED.

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Cotaçao

—

Fornecedor

41642 08344903000100

Nr

=:==:-'~ .

226 8000
129,2600
64892 Diafragma da válvula de exalação INTER 7 Plus do ventilador

129,2600

1

1624

=

Média (Consideráveis)

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

.,

~~-:

HUOP - Mapa de Pregos

Vl menor

Vl líquido

Marca

Motivo desconsiderar

fornecedor

4.356,80
preço considerável

C3
C3

C)

I

Vl úit compra inflação

karinedbs

C LI C00592

glgg0

Nr

HUOP - Mapa de Pregos

tini0este

seq licitação

=

217,8400

1

1624
Nr

Fornecedor

41642 08344903000100
Qt fornec consideráveis
1

Média (Todos fomec)

440,4000

Medicos Ltda - Me

Média (Consideráveis)

'l

440,4000

440,4000
Vl última

compra

377,5200

Vl total item

Vl máximo edital

204,2300
20,0000

Pç

Vl unitário

Worídmed - Equipamentos

—.

217,8400

204,2300

INTERMED.

CNP J

Cotação

217,8400

58095 Válvula de exalação INTER 7 Plus para ventilador pulmonar

56

Qt item

Unid Medida

Cód. Material

Item

Vl líquido

Motivo desconsiderar

Marca

fornecedor

8.808,00
menor preço considerável

Vl últ

compra inflação

377,5200

440,4000
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yí

j)Q"í

8ee< de

y3 ljg

ó

qQQP

hgehhaáa

n

Impresso em: 23/09/2020 08:37;39

Página

12

karinedbs

CLIC

:.".'L'

Qeiwerddede Kdaéleei de Cwte de

Pesei

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone/Fax: (0**45) 3321-5151
Bairro Santo Onofre —CEP 85806-470 —Cascavel —Paraná

- PROTOCOLO

;.N'UA
CA

De: Setor de Compras
Para: Setor de Licitação
CR: 000656/2020

Cotação: 41642
Objeto: Peças, acessórios e materiais para manutenção de equipamentos

dos trâmites para
Encaminhamos
a presente CR para continuidade
abertura de licitação.
Anexo ao processo encontra-se o mapa de formaça™o de preços,
realizado conforme avaliação do gestor dos itens, fundamentado no Decreto
Estadual 4993/2016 que regulamenta a Lei Estadual 15.608/2007.

Metodologia adotada:
Preços existentes nos bancos de preços do Sistema GMS
Preços obtidos por outros órgãos ou entidades públicas
Pesquisa com fornecedores ou prestadores de serviços
Preços de Tabelas oficiais
Preços constantes de banco de preços e homepages
Preços obtidos no BPS
Preços obtidos no Sistema Comprasnet
Resultado da Pesquisa de Preços
Média dos fornecedores consideráveis (x)
Mediana ( )
Menor Preço ( )

( )
( )
(x)
( )
(x)
( )
( )

Observações:

de preços foi realizada pelo Setor de Compras pela
servidora Allessandra da Silva e Francielle Palaoro;
2) A Análise das propostas e valores, e apontamento do valor final para o
edital, foi realizada pelo Gestor/solicitante (Alcione Rodrigo Tessaro).
3) 0 detalhamento de cada item segue em anexo.
4) Esclarecemos que não foi possível realizar a pesquisa no Comprasnet e
no Banco de Preços em Saúde pois os itens na™o tem em seu descritivo
a informação do número do código br.

1) A pesquisa

Atenciosamente,

23/09/2020.
Adriana Biscaia
sa Stucker
Compras/HUOP

:em Código

1
2

3

4
5

6
7

9
10

11
12
13
14
15

72443
66500
6ó478
72232
72233
72234
72235
72231
72453
71042

71216
53824
72487
72486
72495

Material

Un. Med.

Manopla esterilizável

Un

em alumínio, compatível com o foco cirúrgico Baumer, modelo F500/570.
Teflon 612k0039 para caneta do Aspirador Ultrassónico, marca Soring, modelo Sonoca 300.
Bomba de alta pressão Procon NSE 111A125F11CA - 250PSI
Colchonete em PU injetado, tipo cabeça estreita da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.

Colchonete em PU injetado, parte dorsal da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
Colchonete em PU injetado, parte renal da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
Colchonete em PU injetado, parte fixa da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
Colchonete em PU injetado, com duas unidades para preenchimento da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
Circuito completo para ventilador de resgate Microtak 920, marca Takaoka.
Atuador linear LA TF 218mm x 100mm, para mesa cirúrgica Barrfab BF-683 TDP
Gel para suporte de crânio Maynfield, utilizado em mesa cirúrgica.
Suporte de Cranio Tipo Mayfield Compativel Com Mesa Cirur. Barfab
Célula de Oxigênio para ventilador pulmonar Mindray SV300
Kit manutenção preventiva do ventilador pulmonar Mindray SV300
Batería de Lítio 14.8V - 5800mAH, para ventilador pulmonar Mindray SV300.
Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)

16

72413 i120.

17

72414 i120.
72415 Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)
72416 Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)

]8
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

30

31

Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente)

Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
conj
un

Y,

tipo

CLIP, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA

un

10

906

9.060,00

un

10
10
10

1225
740
555

12.250,00
7.400,00
5.550,00

5

154,75
86,5
226
175,25
220
168,5
206
83,75
283,75

773,75
2.595,00
4.520,00
876,25
1.100,00
842,50
1.030,00
418,75
1.418,75

un

87,5

437,50

un

82,5

412,50

125

1.250,00

un

72427

ALFAMED, modelo VITA

72428

ALFAMED, modelo

Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência
72429 modelo VITA i120.

aproximada

(21-30cm),

525
705

7

VITA

aproximada

3980

18.600,00
5.217,40
7.471,20
3.580,00
6.750,00
2.650,00
39.800,00
5.250,00
7.050,00
3.970,00
4.550,70
45.505,75
27.984,00
15.391,20
29.383,20

un

72417
72419
72420
72421
72422
72423
72424
72425
72426

Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência

10
10
10
10
10
10

Edital

620
260,87
1867,8
358
675
265

un

un

un

Adaptador de canola (cotovelo) para sensor de capnografia SIDESTREAM.
Adaptador de linha para capnografia mainstream, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
Sensor e temperatura esofágico, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
Sensor e temperatura de pele, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
Sensor e temperatura esofágico, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
Sensor e temperatura de pele, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
Mangueira extensora para PNI, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
Mangueira extensora para PNI, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
Braçadeira para PNI uso pediátrico, circunferência aproximada (15-22cm), COMPATÍVEL com monitor

20
4

Edital

10
10

Pç

tipo Y, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
tipo CLIP, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80.
Coletor de umidade (water Trap) para capnografia SIDESTREAM, compatível com o monitor ALFAMED, modelo

i120.

30

Vl. Total

1985
1516,9
45505,75
2798,4
1539,12
4197,6

conj
conj

COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA

tipo

Qtde

Vl. Máx.

un

un

3
1

30

un

20

un

5

un

un
un
un
un

5

COMPATÍVEL com monitor

(29-33cm), COMPATÍVEL com monitor ALFAMED,
un

10

Material
Braçadeira para PNI uso adulto grande, circunferência aproximada (31-40cm), COMPATÍVEL com monitor
72430 ALFAMED, modelo
Braçadeira para PNI uso adulto obeso, circunferência aproximada (42-54cm), COMPATÍVEL com monitor
modelo
ALFAMED,
72431
Cabo completo para ECG 5 vias, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo

Un. Med.

34
35

72432 garra padrão AHA,
72433 Cabo Tronco para ECG 5 vias,

36

72434

tem

32

33

37
38
39
40

41

Código

COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA

i120, padrão

AHA.

Qtde

i120.

Braçadeira para PNI uso pediátrico, circunferência aproximada (15-22cm), COMPATÍVEL com monitor COMEN,
72435 modelo C80.
Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência aproximada (21-30cm), COMPATÍVEL com monitor
modelo
COMEN,
72436
Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (29-33cm), COMPATÍVEL com monitor COMEN,

72437 modelo C80.

Braçadeira para PNI uso adulto grande, circunferência aproximada (31-40cm), COMPATÍVEL com monitor
72438 COMEN, modelo C80.
Braçadeira para PNI uso adulto obeso, circunferência aproximada (42-54cm), COMPATÍVEL com monitor
72439 COMEN, modelo C80.
Cabo completo para ECG 5 vias, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo

Vl. Total

Edital

Edital

un

150

750,00

un

162,5

812,50

un

1170

un

850

5.850,00
4.250,00

un

320

1.600,00

un

135

675,00

Conjunto de derivações tipo garra para ECG 5 vias, padrão AHA, COMPATÍVEL com monitor ALFAMED, modelo

VITA

Vl. Máx.

un

10

135

1.350,00

un

15

135

2.025,00

un

10

135

1.350,00

135

675,00

un

15
10

422,5

un

510

6.337,50
5.100,00

72442 C80.

un

10

510

5.100 00

45

60251

Gl

24

154,84

3.716,16

46
47
48
49
50

60406
68677
68676
68675
64891 Diafragma da válvula de exalação

un

50

277,44
198,52

561,33
360,87
129,26

13.872,00
1.985,20
5.613,30
3.608,70
3.877,80

51

64892
64878
64909
68674

129,26
2076,85
217,84
217,84

3.877,80
6.230,55
2. 178,40
4.356,80

42
43

72440 garra padrão AHA,
72441 Cabo Tronco para ECG 5 vias, padrão

44

52
53
54

un
AHA, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo

C80.

Conjunto de derivações tipo garra para ECG 5 vias, padrão AHA, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo

Solução esterilizante para equipamento de hemodiálise, composto mistura estável de ácido peracético a 3,4%,
peróxido de
Filtro para solução de dialise, para uso em equipamento de hemodiálise marca Fresenius modelo 4008s,
constituído de
Conexão de linha proximal, união da exalação, para ventilador pulmonar! NTERMED.
Conexão em Y de polisulfona adulto, uso universal e autolavável do ventilador pulmonar INTERMED.
Cotovelo de 90o 22x22mm M/F, uso universal e autolavável do ventilador pulmonar INTERMED.

Diafragma da válvula de
fabricante Intermed;
Membrana para Osmose
Sensor de fluxo proximal
Sensor de fluxo proximal

INTER

3, INTER 5 dos ventiladores pulmonar

INTERMED.

un

10
10
10
30

un

30

un
un
un

exalação INTER 7 Plus do ventilador pulmonar INTERMED.- Deve ser original do
Reversa portátil da marca Permution, modelo RO-100.
ADULTO para ventilador pulmonar INTERMED.
NEONATAL para ventilador pulmonar INTERMED.

un
un
un

10
20

Un. Med.

Material
tem Código
para ventilador pulmonar INTERMED.
64908 Sensor de fluxo proximal PEDIÁTRICO
55
para ventilador pulmonar INTERMED.
58095 Válvula de exalação INTER 7 Plus
56

Pç

Qtde

20
20

Vl. Máx.

Vl. Total

Edital

Edital

217,84
440,4

4.356,80
8.808,00
371.444,96

)

ELETRÔNICO N.'71/2020
MINUTA DE EDITAL DO PREGAO

Paraná
Hospital Universitário do Ocsic do
Processo n" 000656/2020

PARANÁ

—UNIOESTE/HUOP
Pregão Eletrônico 071/2020

UNIVERSIDADE ESTADUAL do Oeste do PARANÁ
(Hospital Universitário do Oeste do Paraná)

GOVERNO

DO EorADO

EDITAL

UASG: 926277

Processo

n'00656/2020

Obj eto

Aquisiçâo de
Registro de Preços para Futura e Eventual
destinados a
consumo
de
material
e
peças, acessórios
consumo
manutenção dos equipamentos biomédicos para
do Paranáfrequente no Hospital Universitário do Oeste
HUOP

Tipo de Licitação

lvlenor preço

Recebimento das Propostas no
site www.Comprasnet.gov.br

A partir das h do dia.

Abertura das Propostas e
Recebimento dos Lances

A partir das h do dia (Horário de Brasília/DF).

INFORMA QÔ ES IMPORTANTES

AS PROPOSTAS
www.Com

COMERCIAIS serão recebidas

a partir

das

h do

dia,

no sítio

rasnet. ov.br

COMERCIAIS e RECEBIMENTO DOS LANCES
A ABERTURA DAS PROPOSTAS
endereço eletrônico.
se dará a partir das h do dia, no mesmo
e-mail
para o endereço:
DE CONSULTAS: Favor enviar
FORMALIZAI,AO
n.'71/2020,
Eletrônico
(Pregão
mail.com informando os dados da licitação
licitacao.huo
e 3321-5125
3321-5485
3321-5395,
3221-5397,
do tipo Menor preço ). Fanes: (45)
DF
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasíliarelacionados,
estivessem transcritos, os anexos abaixo
Integram este Edital, como se nele
dispostos na seguinte ordem:
e demais Informaçães;
ANEXO I - Descrição dos ltens a serem Registrados
e aceitação dos termos do
impeditivos
fatos
de
inexistência
ANEXO H-Declaração de
edital;

7'a

de proposta;
ANEXO HI —Declaração de elaboração independente
disposto no inciso XXXIII do artigo
ANEXO IV-Declaração de observância ao
Constituição Federal;
diferenciado e favorecido instituído pela Lei
ANEXO V- Temio de opção pelo tratamento

Complementar

n'23/2006;

ANEXO VI - Declaração Nepotismo
ANEXO VH- Minuta de ordem de fornecimento;
ANEXO VHI - Minuta da ata de registro de preços;

- UNIOESTE (Hospital
ESTADUAL do Oeste do PARANÁ
Tancredo Neves, 3224 —Santo
Rua
á
sede
com
78.680.337/0007-70,
Universitário), CNP J
do
do Paraná, através do Diário Oficial
Onofre - CEP 85.806-470 - Cascavel, Estado
- INTERNET, torna
informação
da
da tecnologia
Estado e por meio da utilização de recursos
n.'0.520/02, de 17 de
Estadual n'5.608/07, Lei Federal
pííbíico que, de acordo com a Lei
Estadual 2391/2008, Lei
Decreto
n.'0024/2019,
julho de 2002, Decreto Federal
e demais legislações

A UNIVERSIDADE

n.'.666/93, suas alteraçêes
Complementar n.'23/06, a Lei Federal
fixadas neste
de novembro de 2015 nas condições
11
de
2734
aplicáveis, e Decreto Estadual
Eletrônico, do Tipo
Pregão
modalidade
na
licitatório
edital e seus anexos, realizará processo
para Futura e eventual aquisição de
Menor preço, objetivando o Registro de Preços
equipamento
consumo destinados a manutenção dos
peças, acessórios e material de
do Paraná
Oeste
do
Universitário
Hospital
biomédicos para consumo frequente no
n.'.452,
Estadual
Decreto
com
o
conformidade
HUOP. 0 presente edital se encontra em
Paraná.
do
Estado
do
Governo
07 de janeiro de 2004 do

O

)

do Oeste do Paraná
Processo n" 000656/2020
Kletrônico 071/2020 —UNIOESTE/HUOP

Hospital Universitário

Pregao

CONVENÇÕES,
ITEM 1 - DAS
PRELIMINARES.

DISPOSIÇÕES

E

GOVERNO

pd

pí
eletrônica,
3.3-(O

do Registro de Preços.

pg

conforme prevê
'

g

ic

o

~tdi

t

d

~~4pJ3e~e"-~IJ
llld

pl

t

j ldl,d

4

t

p
(~79
ldl

g
O

It«,

l»pg

o

foo
p

licitação ocorrerão
fornecimento do objeto da presente
pagamentos decorrentes do
.
fontes
nas
rubrica,
dotação
por conta dos recursos da

n'a

ITEM 5 - DA PARTICIPA/AO

atividade que atendereni a
os interessados do ramo
anexos e
5.1-Poderão participar deste pregão,
constantes deste edital e seus
quanto a documentação,

o Pregão Eletrônico,
a seleção de propostas visando
presente licitação tem por objeto
Futura e eventual
para
Preços
de
Registro
objetivando o
a manutenção dos
do Tipo Menor preço,
destinados
consumo
e material de
do Oeste
aquisição de peças, acessórios
Universitário
consumo frequente no Hospital
equipamentos biomédicos para
estimativas de consumo
e
valores
especificações,
condições,
do Paraná —HUOP conforme
e para fornecimento de acordo
termos deste edital e seus anexos,
constante no Anexo I, e nos
Estadual do Oeste do ParanáUniversitário da Universidade
com as necessidades do Hospital

do Paraná, fica
XXI, da Constituição Estadual
acordo com o artigo 27, inciso
licitação.
esta
valor estimado a ser gasto para
estabelecido o valor 371444,96 como
representa apenas uma
é meramente referencial e
acima
item
no
indicado
valor
da Instituição, e não
atividades
conforme os períodos de plenas
obrigatoriedade de
ainda
projeção, podendo variar
ou
parcial,
garantia de aquisição total ou
representa de forma alguma
Paraná - UNIOESTE, sendo que
do
Oeste
do
Estadual
Universidade
pagamento por parte da
Contratante.
na medida da necessidade da
PELO
as aquisições serão solicitadas
COMPRASNET É PRÉ-DEFINIDA
NO
CONSTANTE
2.4 — A DESCRIVAO
CONSIDERADO EXCLUSIVAMENTE

UNIOESTE.

2.2-De

2.3-0

0

e ainda
pelo (a)

Engenharia

até o

l

4.1- Os

2.1 - A

ser enviados a pregoeira
referentes a este edital deverão
epedidos de esclarecimentos
internet, para o endereço de
via
eletrônico,
meio
dia ás horas, exclusivamente por

3.1- Os

DO ESTADO

ORÇAMENTÁRIA
ITEM 4 - DA DOTA/AO

ITEM 2 - DO OBJKTO

ESCLARKCIMKNTOS E IMPUGNAÇÕES
ITEM 3 - DOS PEDIDOS DK

GOVERNO

3.1.1-As

RECOMENDAÇÕES

DEVERÁ SER
PRÓPRIO SISTEMA, ASSIM,
NO ANEXO I DESTE EDITAL.
DISPOSTO
ITENS
DESCRITIVO DOS
catálo os
ões sobre amostras
informa
e
2.5 - ual uer esclarecimento rodutos contatar Rafael Machado, responsável
dos
17h.
es ecifica ões técnicas
das gh as 12h e das 13h as
Clínica pelo telefone 45 3321-5396 .

PARANA

através do sítio
serão prestados pela pregoeira
informações e/ou esclarecimentos
para obtenção
acessá-lo
a
obrigados
todos os licitantes
www.Com rasnet. ov.br, ficando
pregoeira.
das informações prestadas pela

DO ESTAD(l

será a única participante
os seguintes temios:
estabelecidos
Ficam
1.2
qualquer item licitado
- Empresa que receber a adjudicação de
ADJUDICATÁRIA
1.2.1Paraná, através da ata
do
Estado
do
publicado no Diário Oficial
e tiver o seu respectivo preço
de registro de preços;
proposta para esta licitação;
1.2.2-LICITANTE - Empresa que apresentarUnificado de Fornecedores
Cadastramento
de
Universidade
1.2.3 - SICAF Sistema
DO PROCESSO LICITATÓRIO:
1.2.4 - UNIDADE DESTINATÁRIA
do Oeste do ParanáUniversitário
(Hospital
- UNIOESTE
- Cascavel - Paraná.
Estadual do Oeste do Paraná
Neves, 3224, Bairro; Santo Onofre
HUOP), a Avenida Tancredo
meio da INTERNET,
em sessão pública, por
1.3-0 pregão eletrônico será realizado
fases.
suas
em todas as
do
mediante condições de segurança
Universidade Estadual do Oeste
por servidor da
Portaria
pela
1.4-0s trabalhos serão conduzidos
nomeado
Universitário), denominada pregoeira,
Paraná - UNIOESTE (Hospital
para o aplicativo
de dados gerados ou transferidos
monitoramento
e
inserção
a
n,', mediante
ov.br.
rasnet.
wivw.Com
eletrônica
"SIASG-Produção" constante da página

1.1 - A UNIOESTE

do Paraná
Ilospital Universitíírio do Oeste
Processo no 000656/2020
—1!NIOKSTK/HUOP
Pregão Eletrônico 071/2020

todas as exigências, inclusive
de Logística e Tecnologia da
provedor do sistema (Secretaria
site
no
estejam credenciado junto ao
e Gestão)
Orçamento
Planejamento,
do
Ministério
do
Informação
se encontrem em
www.Com rasnet. ov.br.
a participação de empresas que
5.2-Não será adniitida nesta licitação,
quaisquer das seguintes situações:
5.2.1 — Pessoa física;
ou ainda, em consórcio;
5.2.2- Empresa em regime de subcontratação,quanto a capacidade técnica ou operativa,
restrições
possua
5.2.3 - Empresa que
fiscal;
idoneidade financeira e regularidade
personalidade e capacidade jurídica,
dissolução, liquidação;
credores,
de
concurso
5.2.4 - Empresa que estiver sob falência,
pela Unioeste;
participar de licitações realizadas
5.2.5- Empresa que esteja suspensa de
contratar com a Administração
para
inidônea
declarada
5.2.6- Empresa que tenha sido
desde que o ato tenha sido
Federal, Estadual ou Municipal,
Pública, Direta ou Indireta,
pelo Órgão que o praticou.
Município,
União, do Estado ou do
de inidoneidade,
publicado no Diário Oficial da
declaração
de suspensão e da
5.3- Estendem-se os efeitos das penalidades
permanecem
referidas no item 5.2 acima:
a pessoa juridica, as quais
de
independentemente
5.3.1-As pessoas fisicas que constituíram
perdurarem as causas da penalidade,
impedidas de licitar enquanto
figurarem como sócios; e, ás
em
que
outra
de
ou
a constituir
nova pessoa jurídica que vierem
físicas.
sócios comuns com as pessoas
pessoas jurídicas que tenham
AO
JUNTO
CRKDENCIAMENTO

ITEM 6 —DO PROCEDIMENTO
PROVEDOR DO SISTEISIA

PARA

consta do "Manual do
credenciamento e cadastramento
o procedimento para
no endereço
disponibilizado
Fornecedores",
para
Tradicional
Eletrônico
Pregão
www.Com rasnet. ov.br.
e senha, pessoal e
atribuição de chave de identificação
6.2- 0 credenciamento dar-se-á pela eletrônico.
intransferível, para acesso ao sistema
r'c~oer~á.'~ea~uiç~56e~ha~v
parã. acesso 'ao "sistema"

6.1-Todo

6~3- 0 creiietãctamento

~O

~/

~it

C>

)

Paraná
Ilosaital Universitíírio do Oeste do
Processo n" 000656/ZUZ(l
—UNIOESTE/HUOP
Pregáo Eletrõnico 07i/2020

GOVERNO

COMPRASNET SERÁ
COM ACESSO JUNTO AO
SER A UNIOESTE
PODENDO
DO MESMO) NAO

6.5- QUALQUER PROBLEMA

ITEM

7- DO ENVIO

0

SITE

DA PROPOSTA DE PREÇOS

seu nome no
que forem efetuadas em
responsável por todas as transações
suas
será
verdadeiras
licitante
e
A
7.1
assumindo como firmes

rasnet. ov.br
sistema eletrônico www.Com
eletrônico durante o processo,
propostas e lances.
as operações no sistema
7.2- Caberá ao licitante acompanhar
diante da inobservância de
negócios
de
perda
da
pelo ônus decorrente
responsabilizando-se
desconexão.
sua
emitidas pelo sistema ou de
da senha privativa do
quaisquer mensagens
eletrônico dar-se-á pela utilização
ocorrerá a partir da
7.3-A participação no pregão
das propostas de preços que
encaminhamento
forma eletrônica,
na
licitante e subsequente
pregão,
do
pública
abertura da sessão
publicação do edital, até a
sistema eletrônico.
exclusivamente por meio do
licttantés encaminhárão
-sítio eletrôníco,í ós
'.- do. edi
'a
—
dkl iilgãjão
documentos de-habiTitaçadâ
E/.4 Apóís,
os
com
concomitantemente
exclusivamente por ttheio áo sistema,
o preço', até.,á data e',8
descriçãó 'do objeto ofertado e
com
propostã
editaí,
no
éxigidos

i

~$

0024/2019)f

I'7.5

- 0 Iicitante

'ó

do sistema,'o cuinpzznzénto
declarai á, em campo yroprió

-'-. I}02 2
~erecto 'ede
que apresentar
licitante
o
Para
7.6

doã requisitós

ÍÍ

'para

processo, fica estabelecido
proposta para 0 presente

a
o

de
aceite das seguintes condições;
dias, independentemente
pelo prazo de 90 (noventa)
7.6.1- Que a proposta terá validadeprazo de validade do registro de preços será de 12 (doze)
diversa. 0
ausência ou especificação
no Diário Oficial do Estado,
da ata de registro de preços
publicação
de
data
da
meses a contar
preços inferiores âqueles
revele
não
de mercado comprovadamente
desde que pesquisa prévia
exemplo, liquidações ou promoções;
não podendo apresentar
registrados, excetuando-se, por
deverão indicar Menor preço,
formulados
lances
os
7.6.2- Que
edital.
deste
aos previstos no Anexo I
admitindo cotação em
preços máximos superiores
em moeda nacional (nâo se
7.6.2.1-Os preços deverão ser cotadosapós a vírgula, com exceção do(s) item(ns) com
a duas casas
moeda estrangeira), limitada
com três casas após a vírgula,
real} que poderá(ão) ser cotado(s)
valor inferior a RS 1,00 íum
Equipe de Apoio.
pela
Pregoeiro e
excedentes serão excluidos pelo
definitivo do material,
sendo que os dígitos
recebimento
o
após
até,
de
o prazo de pagamento é

7.6.3-Que

GOVERNO

DD ESTADO

7.6.5- Setor

efetuadas em seu nome,
formalmente pelas transações
responsabilizar-se-á
os atos praticados
inclusive
verdadeiras suas propostas e lances,
assumindo como firmes e
sistema ou a UNIOESTE
do
provedora
a
cabendo
não
por
diretamente ou por seu representante,
indevido da senha, ainda que
danos decorrentes de uso
responsabilidade por eventuais

DE RESPONSABILIDADE
PREJUDICADA.
SOBRE
DÚVIDAS
E/OU
CONEXAO
0000-990900L
6.6 - PROBLEMAS COM
SEGUINTE NÚMERO:
CUMPRASNET, UTILIZAR 0

PARANA

das 08:00 as 17:00 horas.,
no horário: Em dias úteis,
de Engenharia Clínica.,
ordem de compra, ordem de
respectiva
da
após o recebimento
de ausência ou
no prazo 10 (dez) dias úteis,
independentemente
equivalente,
ou outro instrumento
edital;
deste
fornecimento
25
do item
na proposta, nas condições
Conforme determinado pelo
especificação de fortna diversa
deverão ter validade de:
entregues
serem
a
7.6.6 - Os produtos
contenha as seguintes
seu fabricante.
elaborada de maneira que
as
7.6.7-Que a proposta deverá ser objeto cotado, descrevendo detalhadamente
do
MARCA,
TOTAL,
informações: descrição minuciosa
VALOR
VALOR UNITÁRIO E
0 caso),
características técnicas, citando
NA ANVISA (conforme
NÚMERO DO RFGISTRO
RFFERENCIA,
informados através do
híODFI 0,
ser
deverão
dos produtos, que
em função da
referência e demais características
no sistema será sempre
da proposta informada
análise
A
eletrônico.
sistema
de ilustra ão:
etitividade. Exem lo a título
Reíerência Registro
am lia ão da com
Modelo
Marca
Valor
Anvisa
lienl Descrição Valor
total
unitário
do item

DO ESTADO

6.4-0 licitante
terceiros.

Oeste do Paraná
ilospital Universitário do
Processo n" 000656/202U
—U/SHOESTE/HUOP
Pregao Eletrênico 071/2020

Universitário do Oeste
conforme item 22 do edital;
licitado deve ser feita no: Hospital
7.6.4 - Que a entrega do serviço Neves, 3224 —Bairro Santo Onofre —CEP 85.806-470—
Av. Tancredo
do Paraná —HUOP, na
Cascavel/PR.

Luva
Cirúrgica

sem látex,
7,5, sem
com
pó,

Luva
Luvex

Sensitive

A4-75

8005900034

bainha
informado que o mesmo é
de registro, pode ser
7.6.7.1-Quando o produto for isento

informaçõcs exigidas
vencedora nâo contenha as
a proposta da empresa
isento.
acima, ser I desclassificada.
informado que o mesmo é
de registro, pode ser
de cotação de
quantitativo
Quando o produto for isento
o
elaborada observando-se
7.6.9- Que a proposta deverá ser ou inferior a exigida em cada um dos itens que
parcial
especificações
quantidade (vedada a cotação
que não atendam as
deverão ser cotados produtos
compõem o Anexo I). Não
desclassificação.
e
do Anexo I, sob pena de
deverão estar incluídas todas
mínimas previstas nos itens
e nos lances fomlulados
apresentadas
propostas
7.6.10-As
tais como: fretes, impostos,
licitação,
desta
o objeto
ofertado
despesas necessárias para
quaisquer
inerentes, devendo o preço
todos os demais encargos
no
e
diretamente
seguros
tributos,
entregue
taxas,
licitado e
as especificações do objeto
cadastrar sua proposta,
corresponder, rigorosamente,
ao
proponente,
edital. Caberá a empresa
com os
endereço informado neste
conhecimento e concordância
a declaração de total
preencher no próprio sistema,
empresa proponente deverá
termos deste pregão.
emissão da Nota Fiscal, a
2017 — que instituiu o
7.7-Na proposta de preços e na
de
setembro
de 29 de
Operações relativas a
sobre
observar o Decreto Estadual
o Regulamento do Imposto
Transporte Interestadual e
Regulamento do ICMS, Aprova
de
Serviços
de
sobre Prestações
Circulação de Mercadorias e
RICMS/PR.
do Estado do Paranáserviços
Intermunicipal e de Comunicação
de bens, mercadorias ou
aquisição
a
relativas
7.8- Operações ou prestações internas,
ESTADUAL DIRETA E SUAS
PÚBLICA
ADMINISTRAÇAO
SINIEF 10/2012),
por ORGAOS DA
(Convênio ICMS 26/2003; Ajuste
vai r
FUNDAÇOES E AUTARQUIAS
ao desconto no preço, do
condicionada
fica
item
7.8.1-a isenção de que trata este â indicação, no respectivo documento fiscal, do valor o
e
equivalente ao imposto dispensado,
desconto;
isentas a que se refere este item;
do crédito nas saídas
7.8.2 - não se exigirá a anulação
aquisições:
as
aplica
não se
)
7.8.3-o beneficio previsto neste item

isento.

7.6.8- Caso

n'871,

«o

~r
Cl

I

C)

\

.

C)

C)

do Paraná
Bospnal Umvcrsstano do Oeste
Processo n'00656/2020
—
UIIIOKSTK/BUOP
Pregão Eletrônico 071/2020

do Paraná
Ilospital Universitário do Orsic
Processo n" 000656/2020
—UNIOESTE/BUOP
Pregão Kletrônico 071/2020

GOVERNO

DO ESTADO

- ST, quando
de Substituição Tributária
produtos sujeitos ao regime
substituído;
Regime Especial
efetuadas de estabelecimento
enquadrado no regime fiscal do
7.8.3.2-efetuadas de estabelecimento
- Simples Nacional;
Contribuições
Tributos e
Unificado de Arrecadação de
pagamento.
7.8.3.3- efetuadas com verbas de prontooperações de importação do exterior;
aplica-se as
item
neste
Pública
disposto
o
7.8.4
da Administração
integrantes
consideram-se
bem como do
7.8.5- para efeitos deste item,
Judiciário,
e
Legislativo
dos Poderes Executivo,
Estadual Direta os órgãos
- MP.
Pííblico
Ministério
deverão considerar esse
todas as empresas paranaenses,
7.8.6- Assim, nos casos previstos,orçamento
com o valor líquido, ou
já
de
preço
ou cotação
benefício e apresentar sua proposta,
do ICMS.
um produto que custa R$
seja, sem a carga tributária
caso a empresa esteja cotando
ou seja, sem o ICMS,
7.9- Para melhor esclarecimento,
liquido,
valor
constar em sua proposta o
de 18%, o valor a ser
100,00 com ICMS, ela deve
seja
o ICMS
cada produto. Por exemplo, caso
empresas
aplicando o percentual de
preço com as demais
este
com
concorrendo
de R$ 82,00,
lançado na proposta será
o seguinte exemplo:
licitantes. Para ilustrar apresentamos

7.8.3.1- de

Descriião do Produto

Quant.

í

01 caixa

f

Papel A4

Isento

-x-

Preto Total

[

Valor do ICMS

;Sare de cálculo do ICMS
l

Preto Unitário

—T

v

82,00

Dados Adicionais
no Decreto
I - Isento conforme disposto
do RICMS/PR)
(item 114 Das Isenpões,

2

—

n'871/2017

GrãV E R N Q
OO ESTADO

proposta, os custos,
na apresentação de sua
declara haver levado em conta,
bem como os
parafiscais,
e
sociais, contribuições fiscais
emolumentos, encargos, inclusive
quaisquer reivindicações
cabendo
não
compra dos produtos,
recolhimentos
tributos incidentes sobre a
revisão de preços por
para efeito de solicitar
avaliação,
nessa
erros
a
devidas
competente.
tributo ou assemelhado
determinados pela autoridade
de qualquer imposto,
será aceita cobrança posterior
licitação e que venha
7.12desta
abertura
ou criado após a data de
adicional, salvo se alterado
Lei.
da
forma
na
objeto desta licitação,
de marcas, registros e
expressamente a incidir sobre o
quaisquer ônus decorrentes
7.13- 0 proponente será responsável porgarantia e pela execução de serviços de manutenção e
cotado, pela
terceiros.
patentes relativas ao objeto
e componentes fabricados por características técnicas
assistência técnica, inclusive por peças
produtos com
oferecerem
proponentes
de cada item
7.14 —É permitido aos
para o preço máximo
respeitado o limite estabelecido
superiores as solicitadas,
convocados por ordem de
do Anexo l.
licitante vencedor, serão
7.15-Em caso de desclassificação do presente processo licitatório.
do
documentos para fins de
classificação os demais participantes
ainda, apresentar os seguintes
deverá,
proponente
7.16 - A empresa
18 (dezoito) anos, nos
habilitação e cadastro da proposta:
seus quadros menores de
7.16.1- Declaração de que não tem em
Federal e inciso V do artigo
Constituição
XXXIII do artigo
termos do disposto no inciso
de habilitação.
27 da Lei n'.666/93;
fato superveniente impeditivo
7.16.2- Declaração de inexistência deindependente de proposta, nos termos da Instrução
7.16.3-Declaração de elaboração
do SLTI/MOG.
de 16 de setembro de 2009,
empregados executando
Normativa
em sua cadeia produtiva,
possui
não
que
Declaração
I'
7.16.4no inciso III do
art.
do
IV
e
III
inciso
nos temios do
trabalho degradante ou forçado,
Constituição Federal
incluídos eletronicamente
no item 7.16 deverão ser
da proposta.
7.16.5-Os documentos relacionados
cadastramento
de
momento
COMPRASNET no
em campo próprio do sistema

7.11 -

0 licitante

¹o

7'a

n',

art.5'a

DE PROPOSTAS
ITEM 8 - DA CLASSIFICAI,ÂO
terá início a sessão
DE BRASÍLIA/DF do dia,
a classificação das
com
8.1- A partir das horas, HORÁRIO
- HUOP/UNIOESTE,
Eletrônico n'71/2020

.„..
„.,

Demonstrarão do Desconto:
Prepo total com ICMS
Desconto ref. Isenpão ICMS
Prero total sem ICMS:

PAAANA

100,00
.............
18,00
82,00

pública do Pregão

com isenção e
o cálculo para formação do preço
assessoradas por
aliquotas aplicáveis a cada produto,
cotantes,
empresas
das
da operação são encargos
sentido,
a forma de contabilização
prestará orientação nesse
razão pela qual o HUOP não
contadores,
respectivos
e ao fisco estadual.
seus
empresas
das
contabilidade
tributárias pertinentes a
do desconto deverá ser
pois, são questões
vários itens, a demonstração
7.10.1-No caso de nota fiscal com
os subtotais por alíquotas.
e/ou totais sinibólicos
feita pelo total, considerados
apresente preços unitários
se admitirá proposta que
e salários de mercado,
insumos
dos
incompatíveis com os preços
estabelecido limites
irrisórios ou de valor zero,
tenha
não
edital
encargos, ainda que este
acrescidos dos respectivos
Federal n.'.666/93;
Lei
da
art.
44,
no parágrafo
do licitante, não lhe
mínimos, confomie previsto
exclusiva responsabilidade
7.10.3-0s preços propostos serão de alteração dos mesmos, sob a alegação de erro,
pleitear qualquer
assistindo o direito de
pretexto;
outro
e recursos
qualquer
omissão ou
lances, documentação
as propostas,
7.10.4- Somente serão aceitas
COMPRASNET.
encaminhados pelo sistema

7.10- As

7.10.2-¹o

3.'o

sendo que,
pela comissão técnica,
minuciosamente
meio de lances eletrônicos.
por
disputa
da
participar
automaticamente pelo
somente as aprovadas poderão
classificadas serão ordenadas
Concluída a avaliação as propostas
devendo utilizar sua chave
sistema.
da sessão pública na internet,
8.3 - As licitantes poderão participar
exclusiv
responsabilidade
de acesso e senha.
pela licitante é de sua
cabendo o
8.3.1-0 uso da senha de acesso diretamente
seu representante, não
ou
por
efetuada
s
incluindo qualquer transação
responsabilidade por eventuais d
órgão promotor da licitação
provedor do sistema ou ao
senha, ainda que por terceiros.
decorrentes de uso indevido da

Ífãi propostas serão analisadas
8.2-As

"jã- ",

Pecr~eFe çrrí

n~a,

24~/
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I
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do Oeste do Paraná
Prncesqo n" 000656/2020

Ilospltal Urnvcrsttáno
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e Lei Complementar

n'47/2014

i

10.5- Licitação
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rnecedoi convocado deverá
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d
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yódeião ser. remetídos, poi. hiiêiativaar'suas
ãL69n Dentro do prazo de .02 {duas) horas
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retificadores
complementares óu
osn docuniéntos
ttante, tantos quantos forem
mais-.'anexos; faz-seé
hipótese de necessitar incluir
docitmentação.cNa
e
de
préçós
Com prasne
proposta
sistemá
do
chat
no
yregnéiró,'via merisagem
necessário. que a Iicimnte solióite ao
contato'téiefônico, ó dksejo de,envio d,
aíndavia
ou
~ra
aíl.com,
ÍLcaã2
páia Iicitaóao.huo
'a prego~cir
Ijova dor.
consultas para
AllCX
e equipe de apoio realizarão
11.7-Após a etapa de lances, o pregoeiro
do Estado do ParanáFornecedores
de
Unificado
Cadastro
verificar a situação cadastral no
nos termos do
estejam participando deste certame,
GMS/CFPR, de todos os licitantes que
no endereço eletrônico:
disponível
2013,
de
dezembro
de
Decreto Estadual n.'762/13, de 19
e/ou sanções
inadimplências
visando verificar registros de
www.comprasparana.pr.gov.br,

[''.

ou empresa de pequeno porte:

disposições,do edítalp

e aie

toda jiropostaco

«
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0 julgamento"das

t~á'go

dyc~ct~ás~~

Não
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+161-0

de

nessas
de enquadramento
licitante deve apresentar a declaração
COMPRASNET.
sistema
situações, preenchendo no próprio
licitatórios, ficam obrigadas a
10.2.1.2-Por ocasião da participação em certames as pertinentes á comprovação de
em edital, inclusive,
apresentar toda documentação exigida
de inabilitação.
apresentem alguma restrição, sob pena
regularidade fiscal, mesmo que estas
comprovação da
para
apresentados
documentos
10.2.1.3-Havendo alguma restrição nos
dias úteis,
(cinco)
05
de
concedido o prazo máximo
regularidade fiscal e trabalhista, será
declarado o vencedor do certame,
for
proponente
o
contados a partir do momento em que
isenta das restrições
apresentação de nova documentação já
prorrogável por igual período, para
regularidade.
da
desta forma, a comprovação
apresentadas anteriormente, visando
implicará
no prazo estabelecido acima,
10.2.1.4-A não regularização da documentação, de pequeno porte a contratação, bem
microempresa ou empresa
na decadência do direito da
15608/07 e art. 81 da Lei
no art. 150 da Lei Estadual
como na aplicação das penas previstas
previstas neste edital e na
contratuais
obrigações
de
Federal 8666/93, por descumprimento
Estadual do Oeste do
matéria, sendo facultada a Universidade
legislação vigente aplicável a
na ordem de
remanescentes,
convocar os licitantes
Paraná - UNIOESTE (HUOP), ainda,
Nacional
10.4 - Localizatr7rão dos fornecedores:

21o~cutn

aa e*o oshté aeo pr el
devb ser efetiia ó
e de docmnentos complementares
adeiiuadá
proposta
da
envió
é c n ocasso do
após
hóras
"Á *ar" n m p am áomé ã ~II2 d ss
por m io do Ihh
o~d~ayãt~r~qtéyngo~yfegueírtí
função de envdar anexo md~fo n~ee
pregoeiro.'
"Encerrar Cjonvocação",
"
botão
no
car
complementar tambem puáer
8
e'
ocumenta
I;622 A proposta de preços assinada" e-mail.licitac«o.huo Hamail.com nos casós d
o
eletrônico.-]
er remetida por méio de 'mensagém para
envio ou reóebimento pelo sistema
myrovaitiit iriviabilidaderou dificuldade.de
;inserção da proposta,j e documentaçãii complementar no sistema Comprasnet e* condição partí
má mimo yara artexar os
'
p
yroyrosta seja aceáta, sendo que o prazó
tospo - Ij
I .1 ãc
o
spó
m
Ifojh
4'Íc
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1112,adommté tássoas .nn é n s t
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'
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10.2.1.1-A empresa

classificação.

DÓ ESTADO

.

lnjt le

ME,
Microempresas
n.'23/06, de 14/12/2006
Lei Complementar
07/08/2014.

GOVERNO

Caso a pese~que m~se
máximos-untíários" o edi
uyêriores aos v orés
'é necessário enviar a procúraçãop
proéuração
de
meio
p faça por
~olrcttad~oibínentbs c~oy~le
É15 - Além.do envio da próp~~btéLãL~~eá~s,
é p md
já'
ãqs:pél

pessoal jjn
e ãé tãntstd ó éinpãtsãhpéfopj@ÍhgeacéãatláhemÁofhnh
en)11ãtã~
yietçíéntco íjg~e~yro~oys
de comprovação de regularidade
10.2-Regras específicas sobre a documentação econômico-financeira,
aplicável âs
e
técnica
com a
jurídica, fiscal, e de qualificação
conformidade
em
EPP,
ou Empresas de Pequeno Porte

la "-14

ig

PAAANÁ

—Ujbf jOKSTK/BUOP
Pregão Kletrônico 071/2020

paraná
Hospital Unibcrsltário do Oeste do
Processo n" 000656/2020
— tOKSTK/BUOP
Pregão Kletrônico 071/2020 UN

'r!~o~12.~~o@!daííe~co

'-mail

abaixo:
aplicadas, conforme disposto

obrigatória a todos os órgãos da
CFPR será de acesso e consulta prévia
Art. 4'
administração indireta do Estado para:
administração direta e entidades da
o
ajustes, contratos que envolvam
acordos,
convênios,
I - Celebração de
financeiros;
recursos
de
desembolso, a qualquer título,
contratos;
ou pagamentos referentes a
II - Repasses de valores de convênios
físicas e jurídicas.
pessoas
as
aplicadas
sanções
Ill - Registros das
constituir
de registro de sanções no CFPR poderá
Parágrafo Único. A existência
conforme o
refere,
se
artigo
este
quais
aos
impedimento a realização dos atos
n.'5.608, de 16/08/2007.
disposto na Lei Estadual

acima, para
11.8-A consulta de que trata o Item 11.7
previsto
prazo
o
após
ocorrerá
cadastradas no GMS/CFPR,
registro de inadimplência
restrição,
—
alguma
Havendo
11.9
pela empresa inadimplente
vigor, a proposta apresentada
impedida de participar do certame.

as empresas que não estiver m/
no item 16.4, deste edital.
o
e/ou de sanção aplicada em
o,
não será aceita, ficando, por

«I

K7':
I

Paraná
Hospital Universitário do Oeste do
Processo n" 000656/2020

—UNIOESTE/HUOP
Pregao Eietrõnico 071/2020

Paraná
Iiospitai Universitário do Oesic do
Processo n" 000656/2020
—
UISIOESTE/BUOP
Pregâo Eietrônico 071/2020
GOVERNO

DO ESTADO

GOVERNO

Do RSTADD

sessão do
o direito de apresentar, na própria
econômico-financeira. É assegurado ao licitante
(caso haja documentos vencidos ou
regularizada
e
atualizada
Pregão, a documentação

valores superiores aos preços máximos
11.10-Será desclassificada a proposta vencedora com manifestamente inexequíveis, assinl
preços
apresentar
fixados no Anexo I ou que
sua viabilidade através de
a ter demonstrada
considerados aqueles que não venham
os do mercado.
com
coerentes
são
custos
os
documentação que comprove que
escritas serão admitidos ajustes nos
11.11-No momento da apresentação das propostas valor unitário e valor global do item
aumento no
valores dos itens, desde que não haja
arrematado.
de todas as
verificado o atendimento
11.12-Na análise da proposta de preços será e seus anexos, e ainda, se o objeto indica
neste edital
especificações e condições estabelecidas
marca/modelo conforme caso,
da
serão sempre interpretadas em favor
11.13-As normas que disciplinam este pregãoprevalecerão as especificações contidas no
interessados, e
ampliação da disputa entre os
segurança do futuro contrato.
edital, sem comprometimento da
atender as exigências
aceitável ou se o licitante não
for
não
proposta
11.14-Se a
na
subsequente, e assim sucessivamente,
proposta
a
examinará
habilitatórias, a pregoeira
ao edital.
atenda
que
proposta
uma
de
ordem de classificação, até a apuração
11.15-Envio de amostras, bulas e/ou catálogos:
catálogos
quais itens necessitarão de amostras,
No Anexo I deste edital estará descrito
a,
deverá apresentá-las sem
vencedora
empresa
a
sendo
que
ou bulas e na respectiva quantidade,
de desclassificação.
ânus para a Administração, sob pena
sua apresentação
e/ou catálogos, quando exigidas, ou
A não apresentação das amostras
b,
desclassificação da
na
implicará
solicitado,
bem
o
com especificação em desacordo com
subsequentes até a
então convocadas as propostas
proposta para o referido item, sendo
edital.
em
disposto
ao
atenda
apuração de produto que
ou que
fornecimento de produtos não aprovados
Serão desclassificadas as opções para
c.
Paraná.
do
Oeste
do
Hospital Universitário
não condizem com o solicitado pelo
11.15.1- Das amostras:
do
deverão ser enviadas após a solicitação
As amostras da em resa vencedora

no SICAF).
SICAF que não seja sanada, com
irregularidade no cadastramento no
a licitante será inabilitada.
regularizada,
e
atualizada
documentação satisfatoriamente
da
impressa a declaração demonstrativa
12.1.3-Procedida a consulta ao SICAF, será
de
processo
ao
juntada
será
IN MARE n'5/95), a qual
situação da licitante (Anexo V da

irregulares

12.1.2-Havendo

licitação.
HUOP/UNIOESTE nos sítios oficiais de
12.2- Para fins de habilitação, a verificação pelo meio legal de prova.
certidões constitui
órgãos e entidades emissoras de

12.3- Documentação

relativa á Regularidade

Fiscal e Trabalhista

para empresas com as

certidões vencidas no SICAF:

este
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ),
de inscrição no Cadastro
Acesse o
documento.
no
especificado
não
desde que
documento não possui prazo de validade,

12.3.1-Prova

'reva/Cn 'reva Solicitacao.as .
Ov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cn
htt ://www.receita. fazenda.
(Alvará, este
Municipal
Contribuinte
de
12.3.2- Prova de inscrição no Cadastro
ou prova
documento)
no
desde que não especificado
documento não possui prazo de validade,
ao domicílio ou sede do
relativo
(CICAD),
Estadual
Contribuinte
de inscrição no Cadastro de
da presente licitação,
atividade e compatível com o objeto
proponente, pertinente ao ramo de
constando na certidão referência
Federal,
Fazenda
a
com
12.3.3-Prova de regularidade
contribuições sociais e as
da RFB e da PGFN e quanto as
quanto a regularidade no âmbito
do Seguro Social
Nacional
Instituto
Dívida Ativa do
contribuições devidas, inscritas em
setembro de 2014, expedido pelo
de
5
de
358,
MF
Portaria
(INSS), conforme previsto na
ser obtida no
na forma da lei. A certidão pode
Ministério da Fazenda, ou outra equivalente,

site:

site:

licacoes/ATSPO/Certidao/CNDCon'untalnter/InformaN
fazenda. ov.br/A
?ti o=l.
de
Fazenda Estadual, mediante apresentação
12.3.4- Prova de regularidade para com a Secretaria
Estado da Fazenda, do domicílio
de
pela
expedida
Certidão de Regularidade Fiscal,
equivalente, na forma da lei.
ou sede do proponente, ou outra
mediante apresentação de
para com a Fazenda Municipal,
regularidade
de
12.3.5-Prova
Secretaria Municipal da Fazenda, do
pela
expedida
Fiscal,
Certidão de Regularidade
outra equivalente, na forna da lei,
domicílio ou sede do proponente, ou
de Serviço
ao Fundo de Garantia por Tempo
relativa
regularidade
de
12.3.6-Prova
demonstração da situação regular no
"g"
"f'
para
servirão
(FGTS), sendo que as alíneas
poderão estar atestadas
instituídos por lei, sendo que estas
cumprimento dos encargos sociais
no site:
obtida
ser
pode
FGTS
do
A certidão
expedidores.
órgãos
pelos
.
uisa.as
eCISCriteriosPes
ov.br/Cidadao/Crf/F
htt s://www.sif e.caixa.
de
do Trabalho, mediante apresentação
12.3.7-Prova de regularidade perante a Justiça expedida pela Justiça do Trabalho, para
Trabalhistas (CNDT),
Certidão Negativa de Débitos
perante a Justiça do Trabalho,
inadimplidos
a inexistência de débitos
comprovar
htt ://www.tst.'us.br/certidao.
Jurídica para empresas com o SICAF
12.4- Documentação relativa á Habilitação
vencido:
O
12.4.1- Comprovante de constituição da empresa:individual;
caso de empresa
14
i) Registro comercial, no

htt ;//www.receita.

a.

pregoeiro.
com o número do item
identificados individualmente
As amostras deverão estar
b.
todos os dados do
contendo
lacrada,
devidamente
correspondente, em embalagem original,
— deste edital.
I
Anexo
do
A/C/B
a
na coluna referente
produto e na quantidade informada
inlálise dos documentos anexados no
a
encerrada
seja
logo
tão
11.15.2-Considerando que,
necessidade dc envio
vencedora(s) serão inlormadas sobre a
sistema compras, a(s) empresa{s)
assim
que solicitado pelo
úteis,
dias
4
de
no prazo lnáxímo
de amostra dos materiais cotados,
características citadas no objeio
as
mínimo,
no
iêm.
propostos
binis
pregoeiro, para aíerir sc os
possam,
vencedoras deverãio cotar apenas os itens que
deste Pregão Elctrônico, as empresas
mantitcnção da
á
vistas
coai.
Iiillostf
ls,
fcspcclivas
postcfIofnlc111c. apfcscniaf tlc inlct!lato as
celeridade do certame.

FORNECEDORES
ITEM 12- DA HABILITA/AO DE

Sistcina dc Cadastramcnto Unificado
uc ossuem 0 habilita ão re ular no
no
vigentes
I, II, III, IV, VI) deverão iuiexar
validados e
dc Fornecedores —SICAF (níveis
dc
51stcnla.'2.1.1emitida pela Junta Comercial com validade
item 12.4.4 {certidão simplificinla
de 90 dias) c
validade
com
concordata
c
dc falência
45 dias), o item 12.5.1 (certidão
os demais
do item, podendo deixar de apresentar
documentação constante no descritivo
trabalhista e qualificação
fiscal,
regularidade
jurídica,
documentos referentes a habilitação

12.1-05licitantcs

0

13

ICertidao.as

Paraná
Hospital iiniversitário do Ocsic do
Processo n" 000656/2020
Eletrônico 07i/2020 —UtíilOESTE/HUOP

llospital Univcrsiiãirio do Orate do Paranã
Processo n" 000656/202ti
— iOESTE/HVOP
Pregão Kletrônico 071/2020 Uib

GOVER Nn
Dn C aArín

alteração, se houver,
ou contrato social em vigor e última
ii) Ato constitutivo, estatuto
em se tratando de sociedades
Comercial,
Junta
na
registrado
devidamente
de
sociedades por ações, dos documentos
comerciais, e acompanhado, no caso de
eleição de seus atuais administradores.
acompanhada de prova da
no caso de sociedade civil,
iii) Inscrição do ato constitutivo,

diretoria em exercício.
sociedade estrangeira em
em se tratando de empresa ou
iv) Decreto de autorização,
funcionamento no país.
do edital,
impeditivos e aceitação dos termos
12.4.2- Declaração de inexistência de fatos

conforme Anexo II.
anos, nos
quadros menores de 18 (dezoito)
12.4.3- Declaração de que não tem em seus
inciso V do artigo
e
Federal
Constituição
XXXIII do artigo
termos do disposto no inciso
ao disposto no
Anexo IV - Declaração de observância
27 da Lei n'.666/93 conforme o
Federal.
Constituição
inciso XXXIII do arti o
Comercial da
proponente, emitida pela Junta
12.4.5- Certidão Simplificada da empresa deverá ter data de emissão de no máximo 45
Essa
certidão:
sede da empresa. Validade da
anteriores a abertura do certame.
UARENTA E CINCO DIAS de emissão
Simplificada acompanhado da certidão
Certidão
da
protocolo
aceito
i) Só será
vencida.
anteriores a abertura do
ter data anterior a 10 (dez) dias
ii) 0 protocolo não poderá
certame.

7'a

7'a

a Qualificação Econômico-Financeira:
pelo distribuidor da sede
de Falência ou Concordata expedida
contados a partir de sua
no máximo, 90 (noventa) dias,
do proponente, com validade de,
certidão.
na
própria
diferente
de prazo
emissão, exceto se houver previsão
empresas deverão
dos itens deste edital todas as
1.1 - Para Qualificação Técnica
de cada item, e
descritivo
no
constam
exigidas,
técnicas
apresentar: As documentações
item.
deverão ser apresentadas conforme
Comprasnet:
habilitação como anexo no sistema
12.6 - Do envio da documentação de
via chat, mensagem de
encaminhará,
pregoeira
a
12.6.1-Encerrada a etapa de lances,
fornecedor convocado
inclusivegara a sociedade.
"i~i
convocação disponibilizando-a a todos,
Comprasnet
It
dócumen~Ko.d~esbiittaç5~ái~k
deverá encaminhar via sistema
asstnãtia, dentro do prazo
proy~sta~~erciai~dequaday
for o caso, juntamente com a

12.5- Documentação relativa
12.5.1-Certidão Negativa

0

quando

estabelecido no item

11.6.

12.7 — Do envio de amostras:

conforme Anexo I, deverão chegar
amostras para os itens nos quais é exigido,
data de solicita ão da
04 uatro dias úteis a contar da
de tal
ao HUOP no prazo máximo de
descumprimento
o
que
esclarecido
ficando
as sanções
re oeira no sistema Com rasnet,
sujeitará
a
e
licitante
da
desclassificação ou inabilitação
obrigação implicará na
dias
previstas neste Edital.
ser prorrogado por até 2 (dois)
12.7.1.1-0prazo constante no item
justificativa
com
mail.com
licitacao.huo
o envio de e-mail para
úteis, mediante
envio da amostra.
encaminhamento do número de rastreio do
devidamente motivada e com
do Oeste do Paraná
Universitário
Hospital
é:
12.7.2- 0 endereço para envio
n'224, Bairro: Santo Onofre —Cascavel/PR CEP:
is
HUOP/UNIOESTE, Av. Tancredo Neves

12.7.1-As

poderá

G civ E tí t 'n

Dn E. TADD

Pregão

85.806-470, em envelope/embalagem

com os seguintes dizeres
lacrada e rubricado no fecho,

em sua parte externa e frontal:

Pregão Eletrônico n.'71/2020
(A mostra)
A/C Setor rie Licitações HUOP

PROPONENTE:
CNP J:
FONE/FAX:
E-mail:

deverá ser o mesmo constante dos
infoonado na proposta comercial
os números do CNPJ, tanto da
filiais,
possuir
licitante
da
documentos de habilitação. No caso
uma das filiais ou apenas a
a
apenas
referir-se
deverá
proposta quanto da documentação,
será realizada com a pessoa
contratação
sendo que a
matriz (salvo disposição em contrário),
não
jurídica que apresentou a documentação.
poderá sanar erros ou falhas que
mediante
12.7.4-No julgamento da habilitação, a pregoeira
jurídica,
validade
sua
e
documentos de habilitação
alterem a substância dos
participatttes, atribuindo-lhes
em ata e acessível a todos os
despacho fundamentado, registrado
habilitação.
validade e eficácia para fins de
complementar
e ou solicitar documentação
12.7.5- A equipe técnica poderá diligenciar fabricante/detentor
do registro.
do
e
proponente
do
julgar
que comprove a regularidade
envio do Catálogo Original sempre que
12.7.6- A equipe técnica poderá solicitar o
e/ou
necessário.
documentação anexada ao Comprasnet,
12.7.7- Observada qualquer inconsistência na HUOP solicitar o envio or meio de cópia
poderá o
mediante necessidade de averiguação,
ou a critério
estabelecido prazo constante no
autenticada ou documento original,
da Administração.

12.7.3-0 CNPJ

liaTTERPOSIQÂO
DE
INTENQÂO
ITEM 13 - DA
PÚBLICA
SESSÂO
DA
ENCERRAMENTO

DE

RECURSO

E

imediata e motivadamente a
qualquer licitante poderá manifestar
3 (três) dias úteis para
de
prazo
o
concedido
lhe será
intenção de recorrer, quando
logo intimados para
desde
licitantes
ficando os demais
apresentação das razões do recurso,
começarão a correr do término do
que
dias,
de
número
apresentarem contrarrazões, em igual
assegurada vistas imediata dos autos.
prazo do recorrente, sendo-lhes
as razões do recurso no
intenção de recurso deverá registrar
sua
tiver
13.2- A recorrente que
insuscetíveis de
próprio sistema COMPRASNET.
na invalidação apenas dos atos
acolhimento de recurso importará

13.1- Declarado o vencedor,

13.3-0

recursos por intermédio do
aos interessados da decisão dos
ov.br.
rasnet.
sistema, através do site www.Com
recurso,
motivada da intenção de interpor
13.5-A falta de manifestação imediata e implica na decadência desse direito, ficando aí
pregão,
deste
cD
momento da sessão pública
licitante vencedora.
sessão pública e adjudicar o objeto á
pregoeira autorizado a encerrar a
Cí

aproveitamento.

13.4-Dar-se-á conhecimento

6

Poronã
flospitol Univcrsitãrio do Oeste do
Prncesso n" 000656/2020
UOP
Kletrônico 071/2020 —UIVIOESTE/it

Pregão

r

)

Pregão

rAã2ANA

GOVERNO

DO ESTADO

PAAANA

GOVERIAO

DO ESTADO

vencedora,

declarada
CADIN Estadual da empresa
que consta registro no
por igual período
prorrogável
úteis,
máximo de 05 (cinco) dias
quanto a
será concedido o prazo de
anuência da administração
e
empresa
da
mediante justificativa fundamentada
para regularização da
pregoeira,
da
convocação
partir da
concessão de novo prazo, contados a

horas para
ficará aberto por 24 (vinte e quatro)
declarado o vencedor, o sistema
de todos os
acompanhamento
o
empresas
de recursos, cabendo as
manifestação
procedimentos do pregão.
do prazo constante no
do recurso inicia após o término
prazo para envio das razões

Administração a
pendência.
22.3 e 22.4.1, e verificado pela
16.7- Decorrido o prazo disposto no item
assinatura da ata de
de
direito
do
decairá
vencedora
continuidade da pendência, a empresa
vigente.
as sanções previstas na legislação
registro de preços, sujeitando-se
na ordem de classificação,
remanescentes,
licitantes
16.8-A pregoeira então convocará as
nos incisos XVI e XVII
disposto
do
habilitação, nos termos
verificando sua aceitabilidade e
art. 58 da Lei Estadual
do
incisos XVI e XVIII
Lei Federal n.'0.520/02 e nos
do art.

13.7-0

13.6.

ADMISSIBILIDADE
ITEM 14 - DO JUIZO DE

de recurso,
uteis para apresentar as razões
concedido o prazo de 03 (três) dias
apresentarem
querendo,
para,
intimados
desde logo,
ficando os demais licitantes,
prazo do recorrente,
começará a contar do término do
contrarrazões em igual prazo, que
â defesa dos seus
indispensáveis
dos elementos
sendo-lhes assegurada vista imediata

4.'a

14.1-Será

n.'5. 608/07.

de registro de preços:
nâo possui registro
está credenciada no GMS e
Constatado que a empresa vencedora
de preços a empresa, em
registro
de
ata
a
enviará
de Licitação
no CADIN Estadual, o Setor
eletrônica (e-mail), com
".pdf', por meio de correspondência
arquivo com a extensão
do recebimento;
solicitação de confirmação eletrônica
documento, comunicando
seus dados constantes no
verificar
deverá
empresa
A
b.
correção;
de
caso haja necessidade
imediatamente ao Setor de Licitação
empresa deverá fazer a
constantes no documento, a
t
Estando corretos os dados
I
c.
I
Id
IcA,p
Ú
~
VIA
gtt d p oo
t d
d
d I
p
Ditp
d
t'-I
t g-I
t tt'-I
do e-mail;
contados da data do recebimento
máximo de 5 cinco dias úteis,
habilitação onde conste a
para
documentos
c.l. Caso a empresa tenha encaminhado
autenticar a assinatura
necessário
será
assinará a ata, não
assinatura autenticada da pessoa que
de habilitação.
documentação
conferência desta com o constante na
na ata, sendo realizada a
por e-mail, com a
digital,
certificação
com
assinatura
c.2. Será aceito o envio da ata com
digital.
devida comprovação da certificação
cópia autenticada do
reconhecida caso seja apresentada
possível confrontar
c.3. Será dispensada a fiona
seja
no
qual
contrato,
o
que assinou
documento de identificação da pessoa
a assinatura no contrato.
"b" deverá ser feita por escrito e enviada por
16.10-A comunicação de que trata a alínea
Protocolo da instituição, no
ou protocolado no Setor de
meio de correspondência eletrônica,
prazo de 2 (dois) dias úteis.
alíneas "c" sujeitará a
no prazo estabelecido nas
16.11-A não devolução das vias assinadas
da sanção prevista no Art,
do direito a contratação, além
proponente vencedora a preclusão
do edital.
23.1
item
n'5.608/2007, e conforme
154, inciso I, da Lei Estadual

16.9 - Do envio e assinatura da ata
a.

interesses.

ITEM 15 - DA ADJUDICA/AO

I

16.6- Verificado

13.6-Após

item

Universitíírio do Ocstc do Pnrnnã
Processo n" 000666/2020
Eietrônico 071/2020 —UNIOESTE/HUOP

llospito

E IIOMOLOGAQAO

do
será submetido a consideração
adjudicação, o resultado da licitação
homologação.
ordenador de despesas para fins de
a execuçâo do
licitação nâo implicará em direito
15.2- A homologação do resultado desta dos preços registrados poderão ser convidadas a
detentoras
objeto licitado. As empresas
as condições fixadas neste
fornecimento de materiais, observadas
firmar contratações de
pertinente.
legislação
instrumento e em seus Anexos, e na

15.1-Feita a

t'I,P

DE PREGOS
ITEM 16 —DA ATA DE REGISTRO

ata de registro
licitação, para a formalização da
vez homologado o resultado desta
vencedora deverá observar o seguinte:
especial
de preços, a proponente
n.'762/13, de 19 de dezembro de 2013, em ESTAR
16.2- Nos termos do Decreto Estadual
DEVERÁ
certame
deste
vencedora
I.', a empresa
o contido no íj 4.', do artigo
assinatura da contratos administrativos.
CREDENCIADA NO GMS/CFPR para

16.1-Uma

ATENQAO!
FORNECEDORES DO
CADASTRO UNIFICADO DE
ESTADO DO PARANÁ GMS/CFPR
Fornecedores do
ao Cadastro Unificado de
os procedimentos relacionados
eletrônico
endereço
no
disponíveis
estão
- GMS/CFPR
Paraná
do
e
pela Lei
n.'762/13
reguladas pelo Decreto Estadual

16.3-Todos

Estado
www,comprasparana.pr.gov.br
Estadual n.'5.608/2007.
vencedora, deverá
de preços a empresa declarada
Cadastro Unificado
16.4 - Para assinatura da ata de registro
no
feito),
credenciamento (caso ainda não o tenha
comprovar o respectivo
máximo de 05 (cinco) dias
prazo
no
GMS/CFPR,
do Paraná
da empresa e
de Fornecedores do Estado
fundamentada
período mediante justificativa
a partir da
úteis, prorrogável por igual
contados
prazo,
quanto a concessâo de novo
anuência da Administração
não poderá
convocação da pregoeira.
a empresa declarada vencedora
tal
verificar
16.5- Na assinatura da ata de registro de preços
Para
Estadual.
—
CADIN
Informativo Estadual
estar registrada no Cadastro
ov.br.
r.
://www.cadin.
no site htt
situação será realizada consulta
17
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ITEM 17 - DA CONTRATA/AO

para todos os fins e
mediante ata de registro de preços,
do objeto, bem como os
execução
de
condições
as
com os termos
efeitos de direito, o qual estabelecerá
das partes, tudo em conformidade
público, co
direitos, obrigações e responsabilidades
direito
de
preceitos
vencedora, sujeitando-se aos
desta licitação e da proposta
8,666/93, dos princípios a
lei
da
I!3'rt.55
no
disposto
do
aplicação supletiva, no que couber
As contratações s ã
disposições de direito privado.
teoria geral dos contratos e as
e serão feitas po
UNIOESTE,
de compra, emitida pela
realizadas, por intermédio da ordem

17.1 - A contratação formalizar-se-á

~f
co

~l

item.
18
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I

I
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Paranã
Hospital Universitãrio ho Oeste ho
Processo n" 000656/2020
—
U/«IOESTE/HUOP
Pregão Eletrõnico 071/2020

Paranã
Ifospital Universitãrio ho Oeste ho
Processo n" 000656/2020
—U/«IOESTE/HUOP
Pregão Eletrônico 071/2020
DO ESTADO

horário:
de Engenharia Clínica., no
ordem de
da respectiva ordem de compra,
recebimento
o
após
ííteís,
ou
ausência
no prazo 10 (dez) dias
de
independentemente
equivalente,
ou outro instrumento
e"ita ;
fornecimento
deste
25
item
do
condições
nas
devendo estar
especificação de forma diversa na proposta,
em suas embalagens originais,
produtos devem ser entregues
preconizado,
integra e não violada.
licitação deve ser feito dentro do
19.3-0 transporte dos bens, objetos destae transporte,
específica exigida para o
temperatura
segurança
seguindo as normas vigentes de
de forma que mantenha a
cobertura protetora para a carga,
com
limpo,
veículo
em
produto,
quesitos de transporte, a
os
descumpra
empresa vencedora
integridade do produto. Caso a
23 deste Edital.
item
o
com a empresa, conforme
instituição poderá rescindir o contrato
vestimentas adequadas a manipulação
trajar
deve
entregador
19.4 - No momento da entrega, o
satisfatórias de higiene.
calçado fechado e em condições
serão
do objeto a ser entregue, com
as normas vigentes. Na entrega
com
conformidade
em
estar
19.5- Os produtos deverão
embalagens.
das
conservação
de
estado
verificados os prazos de validade e o
n'5608/2007 a ajustar,
do Art. 120 da Lei Estadual
19.6 - A contratada se obriga nos termos
utilizado ou defeito na
material
produto entregue, que pelo
refazer e ou substituir qualquer
para
fabricaçâo prejudique a instituição.
gestor do contrato fará a solicitação
19.6.1-Na ocorrência do previsto no item 19.6, o dessa Licitação, sendo que se esta não
produto(s), objeto(s)
ajustar, refazer ou substituir o (s)
presente Edital.
penalidades previstas no item 23 do
as
sofrerá
solicitado
ao
atender
entregue nâo atende as
produto
o
que
19.6.2-No recebimento, caso seja verificado recusado motivadamente e a EMPRESA
o objeto será
especificações do Edital e da proposta,
conformidade, dentro do prazo
substituição do produto em
a
efetue
que
para
notificada
será
máximo de 10 (dez) dias.

19.22- Setor

I'9.2.3-0s

e verificado pela UNIOESTE a
o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contratação com a universidade,
a
direito
do
decairá
da pendência, a empresa

continuidade
o
sem prejuízo de outras penalidades.
Paraná - UNIOESTE, poderá, quando
17.2-A Universidade Estadual do Oeste doconvocar os proponentes remanescentes, na
pendências,
convocado não regularizar suas
condições propostas pelo
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
ordem de classificação, para
conformidade com o
de
atualizados,
quanto aos preços
primeiro classificado, inclusive
cominação prevista no art. 154
da
independentemente
licitação,
presente edital, ou revogar a
cominações legais.
da Lei n'5.608/2007 e demais
da instituição, de
efetuado de acordo com a necessidade
ser
deverá
17.3-0 fornecimento
contratual nos
forma parcelada.
estabelecido, implicará na rescisão
17.4- A não entrega dos produtos no prazo
aplicáveis.
legislações
n'5.608/2007 e demais
termos do art. 129 da Lei Estadual
por igual
poderão ser prorrogados uma vez,
17.5-0s prazos de que tratam o item 17.1.3,
e desde que ocorra
prazo
do
transcurso
o
durante
convocado
período, quando solicitado pelo
administração.
deverá
motivo justificado aceito pela
Fiscal da (s) empresa (s) vencedora (s)
17.6- Quando da entrega dos produtos, a Nota iguais aos apresentados nos documentos de
social rigorosamente
(ão) estar com CNPJ e razão
da
Habilitação.
poderá haver contratações em nome
17.7-Na presente licitaçâo além da UNIOESTE,
demais órgãos
e
Fundações
as
ainda,
e
de Estado,
SETI-UGF, SEED ou outras Secretarias
das despesas
considerando que os recursos para pagamento
conveniados com a UNIOESTE,
contrataçâo.
da
época
na
existentes
poderão ser das diversas fontes
vinculaçâo de
qualquer pedido de item (sem
17.8-0 fornecedor ficará obrigado a atender
a vigência desta Ata.
exigência mínima), efetuados durante

da apresentação

a CONTRATADA dispensada
n'.666/93.
previsto no Art. 56 da Lei

18.1-Fica

de garantia contratual,

RECEBIMENTO DO OB JETO
ITEM 19 - DAS CONDIÍ AES DE

19.1-0s bens

objeto do fornecimento

serão recebidos

termos:

pela administração,

CONTRATADA
ITEM 20 - OBRIGAQOES DA

conforme

nos seguintes

verificaçâo

da

19.1.3-

refrigeração,
perecíveis e que necessitam de

prazo e
condições, conforme especificações,
a entrega do objeto em perfeitas
respectiva nota fiscal, na qual
da
acompanhado
anexos,
local constantes no edital e seus
modelo, procedência
referentes a: marca, fabricante,
constarão, quando couber, as indicações
com uma versão em
usuário,
do
e acompanhado do manual
e prazo de garantia ou validade,
assistência técnica autorizada;
português e da relação da rede de
de acordo com os
vícios e danos decorrentes do objeto,
—
pelos
se
20.2-Responsabilizar
de 1990);
8.078,
no
(Lei
de Defesa do Consumidor
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código
fixado no termo de referência,
prazo
no
expensas,
suas
as
20.3- Substituir, reparar ou corrigir,
o objeto com avarias ou defeitos;
horas que antecede a
máximo de 24 (vinte e quatro)
20.4 - Comunicar a contratante, no prazo
previsto, com a
prazo
do
impossibilitem o cumprimento
data da entrega, os motivos que
devida comprovação;
durante a execução do contrato;
20.5 - Indicar preposto para representá-la
as obrigaçõe
contrato, em compatibilidade com
do
20.6- Manter durante toda a vigência
na licitação;
exigidas
qualificação
e
habilitação
Estado
assumidas, todas as condições de
Unificado de Fornecedores do
atualizado os seus dados no Cadastro

20.1- Efetuar

recibo, para efeito de posterior
mediante
especificação exigida;
a
com
fornecido
bem
do
conformidade
fornecido e
da qualidade e quantidade do bem
19.1.2-Definitivamente, após a verificação
Administração;
produtos
consequente aceitação pela
provisório nos casos de entrega de
Poderá ser dispensado o recebimento

19.1.1-Provisoriamente,

DO ESTADO

contratada:
deverão ser entregues pela
Neves, 3224
19.2 —Os bens, uma vez solicitados
Paraná —HUOP, na Av. Tancredo
do
Oeste
do
Universitário
19.2.1-Hospital
—Cascavel/PR.
—Bairro Santo Onofre —CEP 85.806-470
horas.,
Em dias úteis, das 08;00 ás 17:00

17.1.3-Decorrido

ITEM 18 - DA GARANTIA

GOVERNO

GOVERNO

fiscal, os
apresente alguma irregularidade
17.1.1-Caso a empresa esteja em débito oucompra, ordens de fornecimento ou outros
de
ordens
respectivos empenhos referentes as
liberados, e de consequência
do licitante, não poderão ser
instrumentos equivalentes em nome
eficácia.
estes não terão validade nem
comunicada pela
empenhos, a empresa será
17.1.2-Para possibilitar a liberação dos- UNIOESTE, para que no prazo máximo de 05
Paraná
Universidade Estadual do Oeste do
a Receita Estadual do
regularização de suas pendências junto
a
proceda
úteis,
dias
(cinco)
Paraná.

PARANA

I9

20.7- Manter

Paraná, conforme legislação vigente;
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Paraná
Hospital Universitário do Oestc do
Processo n" 000656/2020
—
UNlOKSTE/HUOP
Pregão Eletrônico 071/2020

do Paraná
llospltal Urnvsrsltáno do Oeste
Processo n'00656/2020
—UNIOKSTE/BUOP
Pregão Eletrônico 071/2020

PARANA

rdOVER NO
DO E. TADO

6QVERNO

OO ESTADO

CONTRATANTE
ITEM 21 - DAS OBRIGAÇOES DA

Estadualregistrada no Cadastro Informativo
20.8- A empresa contratada não poderá estar
do
CADIN Estadual;
obtidas em decorrência do cumprimento
20.9- Guardar sigilo sobre todas as informações
dos
contrato;
dimensionamento
de eventual equivoco no
20.10-Arcar com o ônus decorrente complementá-los,
previsto inicialmente em sua
caso
devendo
quantitativos de sua proposta,
exceto quando ocorrer
o atendimento ao objeto da licitação,
de 2007,
proposta não seja satisfatório para
15.608,
no
Estadual
Lei
da
104
art.
nos incisos do
fornecimento
algum dos eventos arrolados
ao
tocante
no
UNIOESTE,
da
20.11-Dispor-se a toda e qualquer fiscalização das obrigações previstas na Ata, inclusive
cumprimento
ao
do material, assim conto
a fim de verificar as
efetuar vistoria em suas instalações,
possibilitando a UNIOESTE
fornecimento do produto;
do produto,
condições para atendimento do
a garantia do pleno fornecimento
20.12- Prover todos os meios necessários paralisação de qualquer natureza;
de greve ou
no contrato
inclusive considerados os casos
UNIOESTE qualquer alteração ocorrida
20.13- Comunicar imediatamente a outras infomiações julgadas necessárias para plena
e
social da empresa, conta bancária,
ATA;
da
objeto
do
previstas nas
execução
de segurança e saúde no trabalho,
20.14- Respeitar e fazer cumprir a legislação
pertinentes;
normas regulamentadoras
se obrigou, cabendo-lhe,
cumprimento do fornecimento a que
perfeito
o
Fiscalizar
da que será
20.15independentemente
dar-se-á
Tal fiscalização
integralmente, os ônus decorrentes.
omissão da
exercida pela UNIOESTE;
mesmo em caso de ausência ou
20.16- Indenizar terceiros e/ou a UNIOESTE, causados, devendo adotar todas as medidas
ou prejuízos
fiscalização, por quaisquer danos
competentes e as disposições
as exigências das autoridades
preventivas, com fiel observância

estabelecidas no edital e seus anexos;
acordo com
assumidas pela contratada, de

21.1-Receber o objeto no prazo e condições
21.2- Exigir o cumprimento de todas as obrigações
proposta;

termos de sua
as cláusulas contratuais e os
do objeto recebido
conformidade
no prazo fixado, a
minuciosamente,
de
edital e da proposta, para fins
do
constantes
com as especificações
provisoriamente,

21.3- Verificar

aceitação e recebimento definitivo;
imperfeições, falhas ou irregularidades
á contratada, por escrito, as
correção;
através de
verificadas, fixando prazo para a sua
das obrigações da contratada,
21.5- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento
designado;
fornecimento do objeto
comissão ou servidor especialmente
no valor correspondente ao
contratada
a
pagamento
o
no edital e seus
21.6- Efetuar
estabelecidos
forma
do serviço, no prazo e
ou execução do serviço ou etapa
fatura fornecida
ailexos;
sobre o valor da nota fiscal e
compromissos
21.7- Efetuar as retenções tributárias devidas
quaisquer
por
responderá
A Administração não
de
pela contratada, no que couber.
vinculados a execução do Termo
ainda
que
terceiros,
assumidos pela contratada com
em decorrência de ato da
terceiros
a
causado
dano
Contrato, bem como por qualquer
prepostos ou subordinados.
contratada, de seus empregados,
do assumido em
para a correta execução
21.8- Dar a contratada as condições necessárias

21.4-Comunicar

licitação.
de nossos equipamentos,
21.9- Fornecer dados e características técnicos
pela contratada.

quando

solicitados

ITEM 22- DO PAGAMENTO

cumprindo
legais vigentes ;
independente de valor ou quantidade,
20.17- Entregar qualquer item registrado,
rigorosamente o prazo de entrega.
março de 2006
Estadual n.'.252/06, de 22 de
20.18-Cumprir o disposto no Decreto
as normas de
respeitando
socioambiental,
e sustentabilidade
(critérios de qualidade ambiental
reclamações
proteção do meio ambiente),
solicitados pela UNIOESTE, cujas
e por
20.19- Prestar os esclarecimentos que forem
imediatamente
UNIOESTE,
a
bem como cientificar
na Ata;
se obrigam a atender prontamente,
quando da execução do objeto
verificar
que
anom1alidade
uma Comissão
escrito, acerca de qualquer
serão recebidos e conferidos por
emitirá
20.20- Todos os produtos entregues
conferência,
de
trabalhos
dos
instituição, a qual ao final
apresentarem
composta de servidores da
que
produtos
relação ao produto entregue. Os
laudo de recebimento em
a substituí-los, sem
rejeitados, obrigando-se o fornecedor
serão
defeitos
e/ou
problemas
as especificações
entre
divergência
Apurada, em qualquer tempo,
previstas
prejuízo para a instituição.
a CONTRATADA sanções
aplicados
serão
efetuado,
pré-fixadas e o fornecimento
vigente,
no edital e na legislação
conformidade com as normas vigentes.
20.21 - Os produtos deverão estar em
para os seguintes materiais:
CATÁLOGO
20.22 - A empresa deverá apresentar
paciente adulto obeso;
elevação,
de
guincho
20.23 - - Ivlaterial 70089 Cesto para
adulto;
paciente
de elevação,
20.24- - Material 70090 - Cesto para guincho tipo Mayfteld para mesa Barrfab;
Crânio
—
de
20.25- - Material 53824 Suporte

dã êntrêDôa. dá ota iscal na
em até,, cohtados a partir
22.1 - Os'a~ënãos 'serão êfetuados
pelo sétor responsável,-apoã
atestada
'A Nota Fiscal'deverá ser
'a.de.aco
Díreção Financeira do HUOP. 'm
..
es
áIneen~~de
i
entrega do bem objeto do

@i~

jgolici~djã~e-

-

caberá a empresa contratada:

22.2- Para o cumprimento do item anterior, devida manutenção do Cadastro Unificado de
22.2.1- Providenciar a efetivação e a (conforme Decreto Estadual n.'762/13, de 19 de

CFPR
Fornecedores do Estado do Paranáde não o fazendo, estar
Governo do Estado, sob pena
dezembro de 2013), junto ao
devido.
impossibilitada de receber o pagamento
depósito em nome da
número da conta corrente para
fiscal
nota
na
Destacar
22.2.2sejam efetuados via
pagamentos
cujos
bancário,
poderá ser emitido boleto
empresa.
Federal (o sistema não permite).
SICONV —Sistema de Convênios
Estadual —Cadin, para
verificado o Cadastro Informativo
será
pagamento
de
fins
Para
22.3o pagamento nâo
registrada,
esteja
Caso
no mesmo.
verificar se a empresa está registrada
s d t d
d
d
t ds
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decretos, é OBRIGATÓRIO
e
1A;
I
MODELOS
AOS
SUBSTITUIÇAO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM
In~de.

22.4.1- A
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partir de I'/12/2010,
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Hospital Univcrsitíírio do Ocstc do Paraná
Processo n" 000666/2020

—UâtlOESTE/HUOP
Pregão Eletrênico 071/2020

Ilospital Universitário do Ocstc do Paraná
Processo n" 000666/Z020
—UãHOESTEfHUOP
Pregão Eletrânico 071/2020
GOVER/OO
DO ESTADO

as
Decretos Municipais 9604/2010 e 9701/2010,
partir de 01/03/2011, conforme
A EMITIR NOTA
OBRIGADAS
ficam
Cascavel/PR
de
com sede no município

(NFS-E);
FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
a repassar
22.5 - A contratada ficará obrigada

na proporção
para a contratante,
mudança de alíquotas de
de
decorrentes
de
preços,
eventuais reduções
correspondente,
na legislação
fornecimento do objeto, em função de alterações
impostos incidentes sobre o
pertinente.

ocorrerão
do objeto da presente licitação
pagamentos decorrentes do fornecimento
.
n'., rubrica(s) nas fontes
por conta dos recursos da dotação
fornecimento
licitação dar-se-á sob a forma de
22.7 - A entrega do objeto relativo a presente
fornecimento dos produtos
ao
relativos
valores
os
parcelado, sendo que somente serão pagos
que este não
necessidade do Hospital Universitário, sendo
efetivamente entregues, conforme
nos itens constantes do
dispostos
produtos
dos
total
quantidade
estará obrigado a adquirir a

22.6-Os

Anexo I.

I'o

cartório.

ITEM 23 —DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

da
documentação de habilitação, não assinatura
caso de não envio da amostra, da
execução imperfeita,
execução,
de
erro
contrato,
do
ata de registro de preços, inexecução
contratual ou são
inferior ao solicitado, inadimplemento
mora de execução, quantidade
sujeita as seguintes sanções
estará
contratada
a
prestadas,
veracidade das informações
administrativa, garantida prévia defesa:

23.1- Em

23.1.1- Advertência;
23.1.2- Multa;

e impedimento de contratar
temporária de participação em licitação
a 02 (dois) anos;
com a UNIOESTE, por prazo não superior
ou contratar com a administração pública,
23.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar
anos.
a
pelo prazo de até 05 (cinco)
a UNIOESTE levará em consideração
23.2- Para aplicação das sanções administrativas, advindos e a reincidência na prática do ato,
prejuízos dela
natureza e a gravidade da falta, os
e ampla
assegurado o direito ao contraditório
administrativo,
apurados mediante processo

23.1.3-Suspensão

defesa, conforme a seguir:
as
será aplicada por escrito e destinada
23.2.1-A sanção administrativa de advertência
de contratação;
e
licitação
de
procedimento
do
condutas que prejudiquem o andamento
da
aplicada por inexecução total ou parcial
23.2.2- A sanção administrativa de multa será
o
sujeitando
materiais,
dos
injustificado na entrega
obrigação, inclusive, por atraso
da infração:
gravidade
a
com
acordo
de
graduada
inadimplente a multa de mora, que será
da ordem de compra, por dia de
23.2.2.1-De 1% (um por cento) sobre o valor total
valor.
limitados a 10% (dez por cento) do mesmo
atraso no evento não cumprido,
compra, por infração a
de
ordem
da
total
valor
o
sobre
23.2.2.2- De 10% (dez por cento)
"a" deste inciso, aplicada
especificada na alínea
cláusula ou condição do edital, não
qualquer
em dobro na reincidência.

DO ESTADO

total da ordem de compra, pela não
por cento) sobre o valor
desacordo;
pela empresa ou pela entrega em
entrega do (s) materiais confirmado(s)
vencedora, no caso de
proposta
da
total
valor
o
23.22.4- De 10% (dez por cento) sobre
de preço ou deixar de
registro
de
ata
em assinar a
recusa injustificada da licitante adjudicatária
estabelecidas neste edital.
condições
e
prazos
nos
apresentar os documentos exigidos,
da proposta, no caso de rescisão do
23.2.2.5- De 10% (dez por cento) sobre o valor total
garantida prévia
motivado por culpa da contratada,
contrato por ato unilateral da administração,
cabíveis;
defesa, independente das demais sanções
da ordem de compra pela entrega
23.2.2.6-De 5% (cinco por cento) do valor total aceita na sessão do pregão;
a proposta de preços
realização do serviço em desacordo com
UNIOESTE rescinda unilateralmente o
23.2.3- A aplicação da multa não impede que a demais sanções previstas na legislação
as
e aplique
contrato ou instrumento equivalente,
estadual
eximirá
compensatório e o seu pagamento não
As multas previstas não têm caráter
das infrações
decorrentes
danos
e
perdas
por
responsabilidade
a empresa inadimplente da
cometidas;
e â
assegurado o direito ao contraditório
23.2.5-No processo de aplicação de sanções é
dias ííteis
(cinco)
05
de
prazo
no
interessado
prévia do
ampla defesa, facultada defesa
contados da respectiva intimação.
recolhido no prazo de 05 (cinco) dias
23.2.6-0 valor das multas aplicadas deverá ser
não for pago, ou depositado, será
multa
da
valor
Se o
úteis, a contar da data da notificação.
fizer jus. Em caso de
contratada
descontado do pagamento a que a
automaticamente
devido será abatido da garantia,
valor
o
contratada
da
crédito
inexistência ou insuficiência de
valor complementar, A
insuficiente, deverá ser cobrado o
quando houver. Sendo a garantia
e/ou judicialmente.
administrativamente
de
multa não paga será cobrada
do direito de licitar e impedimento
23.3- A sanção administrativa de suspensão temporária
nos incisos
previstos
ilícitos
dos
hipóteses
aplicadas nas
contratar com a UNIOESTE serão
n.'.666/93.
n.'5.608/07 ou nos incisos do art. 81 da Lei Federal hipóteses dos
art. n.'54 da Lei Estadual
aplicada nas
será
inidoneidade
de
declaração
23.4- A sanção administrativa de
incisos do art. 87 e
Lei Estadual n.'5.608/07, ou nos
ilícitos previstos nos incisos art. 156 da
seguintes da Lei Federal n.'.666/93.
e pelo
equivalente
contrato ou instrumento
23.5-Pela inexecução total ou parcial do
contratual que
objeto
do
execução
â
das normas e legislações pertinentes
descumprimento
Estadual do Oeste
instrumento equivalente, a Universidade
acarrete a rescisão do contrato ou
aplicar a empresa
defesa,
prévia
a
garantida
ainda,
poderá,
do Paraná - UNIOESTE (HUOP),
ou as sanções
n.'5.608/07,
Estadual
Lei
da
contratada as sanções previstas no art.
multa esta
de
caso
em
Federal n.'.666/93, sendo que
previstas no art. 87 da Lei
contratado.
valor
o
sobre
corresponderá a 20% (vinte por cento)
na
corresponde as especificações constantes
23.6- Comprovado que o bem fornecido não
prazo
no
substituí-lo
a
este
ao contratado, obrigando-se
proposta, será o mesmo devolvido
e sem prejuízo das
qualquer ânus para a administração
máximo de 10 (dez) dias corridos, sem
sanções previstas no presente edital.
sem prejuízo
neste item 23.1 serão aplicadas
23.6.1-As sanções administrativas prevista
ões
alterações, ou das co
suas
e
n.'5.608/07
Estadual
das cominações impostas na Lei
de S vi o
Instrução
da
além
alterações,
e suas
impostas na Lei Federal n.'.666/93
e Resolução 180/2013 COU.
003/2004 - GRE, de 14 de maio de 2004
no SICAF.
registradas
obrigatoriamente
23.7 - Todas as penalidades serão
pertinente'3.2.4-

deve informar
Decreto Estadual n'505/16 a contratada
acordo com artigo
pagamentos de materiais e serviços
os
que
Brasil
para
do
Banco
do
uma Conta Corrente ativa
possam ser efetivados.
trabalhar com a Instituição financeira
22.9.1- Caso a empresa não tenha interesse em banco desde que não haja a instrução de
qualquer
de
boleto
emitir
acima mencionada poderá

22.9- De

COVER/VO

23.2.2.3- De 10% (dez

22.4.2- A
empresas

PARANA

23

n.'50

CD

O

r

/

do Paraná
Hospital Universitário do Ocsie
Processo n" 000656/2020
—
UiXIOESTE/HUOP
Eletrônico 01i/2020

Pregao

do P;Ira na
Hospital Untvclsltá rio do Orate
Processo n" 000656/2020

Pregão Eletrônico 07i/2020

PARANÁ

Gr>VER NO

DO ESTADO

PARANA

GOVERNO

i/NIOESTE/HUOP

DO ESTADO

decorrente de
de revogar, por interesse público
suficiente para justificar tal
e
pertinente
comprovado,
devidamente
fato superveniente,
licitaçâo, assegurando o
todo ou em parte, a presente
conduta, a qualquer tempo, no
art. 91 da Lei Estadual
do
termos
nos
participantes,
contraditório e ampla defesa aos
art. 49 da Lei 8.666/93.
e do íí
informações e dos
fidelidade e legitimidade das
27.3-Os proponentes são responsáveis pela Licitação.
fase da
documentos apresentados em qualquer
que impeça a
qualquer fato superveniente
para o
27.4-Não havendo expediente ou ocorrendo
transferida
automaticamente
marcada, a sessão será
estabelecidos, desde
realização do certame na data
anteriormente
local
e
mesmo horário
primeiro dia útil subsequente, no
da pregoeira em contrário.
Universidade
que não haja comunicação
de compra por parte da
obrigatoriedade
de fornecimento
27.5- A licitação não implica na
ordem
contrato,
do
entrega
UNIOESTE. Até a
Estadual do Oeste do Paranáser excluído da licitação, sem
poderá o licitante vencedor
a
ou outro instrumento equivalente,
de outras sanções cabíveis, se
prejuízo
sem
e
ressarcimento
direito a indenização ou
superveniente, anterior ou
circunstância
ou
fato
qualquer
contratante tiver conhecimento de
idoneidade ou capacidade
licitação, que desabone sua
posterior ao julgamento desta
financeira, técnica ou administrativa.
habilitação ficarâo guardados
contendo a documentação de
27.6 - Os envelopes indevassados
que caso haja necessidade
para
vigência do registro de preços,
no setor de licitação durante a
empresas para retirada após o
das
disposição
a
ficarão
abertos
sejam abertos. Em não sendo
prazo de 30 (trinta) dias.
n.'0024/2019 e
encerramento do registro de preços, pelo
demais disposições do Decreto
as
aplicar-se-ão
e a Lei
27.7- Aos casos omissos
n.15.608/07
a Lei Estadual
subsidiariamente,
legislação correlata, aplicando-se,
1993.
Federal n.'.666, de 21 de junho de
pública, qualquer
~et'ntes da data fixada para abertura da sessão
27.8 - @~te
eletrênico, na forma
presentegregão
do
convocatório
poderá impugnar o ato

27.2- Fica assegurado a UNIOESTE o direito

e força maior e
relevadas em razâo de caso fortuito
penalidades somente poderão ser
em fatos reais e
fundamentadas
escrito,
somente serão aceitas por
as justificativas
comprováveis, a critério da UNIOESTE,

23.8- As

3'o

ITEM 24 - DA REVISAO DOS PREÇOS

de
em caso de oscilação do custo
ser revisados/alterados,
24.1 - Os preços registrados poderão
superveniente, tanto para
fato
de
através
mercado
refletida no

produção, comprovadamente
for o caso, bem como nas
reclassificando-se os preços cotados, se
mais como para menos,
Lei Estadual 15.608/2007.
demais hipóteses previstas na
de 30 (trinta) dias a contar da
do processo de reequilíbrio é
tramitação
para
24.2- 0 prazo
as Ordens de Compra
atendendo
a entpresa deverá continuar
data do protocolo. Neste periodo
licitação.
na
registrados
como a
emitidas com os valores inicialmente
criados, alterados ou extintos, bem
presente
24.3-Quaisquer tributos ou encargos legais
da
adjudicação
a
após
ocorridos
de disposições legais, quando
superveniência
na revisão destes
nos preços contratados, implicarão
licitação, de comprovada repercussão
conforme o caso.
para mais ou para menos,

ITEM 25 - DOS PRAZOS

(cinco) dias úteis contados
de registro de preços será de 05
subitem 16.9 deste edital.
o
realizada pela UNIOESTE, conforme
a partir da convocação a ser
a contar da data de
meses,
(doze)
12
de
validade
25.2-A ata de registro de preços terá Diário Oficial do Estado.
no
publicação da ata de registro de preços
contar da data do
será de até 10 (dez) dias úteis a
25.3- prazo de entrega do bem solicitado
recebimento da ordem de compra.
excluir-se-á o dia do
neste edital e seus anexos,
25.4- Na contagem dos prazos estabelecidos iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
o do vencimento. Só se

25.1 - 0 prazo de assinatura da ata

0

pessoa

n,'5.608/07

~R@=íit

a impugnação no prazo
elo setor 'urídico, decidir sobre
Caberá a pre oeira, auxiliado
" '
ént
'receb
ávt'ei
nova data
de e~do'
convocatório, será definida e publicada
27.10- Acolhida a impugnação contra o ato
instruções, não
para realização do certame.
pleno conhecimento de suas
27.11-A participação nesta licitação significa
ou reclamação quanto
subitens,
de
desconhecimento
de
o
cabendo, após sua abertura, alegação
licitantes deverão ler atentamente
elaborar suas propostas, as
ao seu conteúdo. Antes de
anexos.
edital e demais documentos
com exclusão de
Cascavel, Estado do Paraná,
27.12- Fica eleito o Foro da Comarca de
que seja.
qualquer outro, por mais privilegiado

'é

início e incluir-se-á
na UNIOESTE.

(CARONA)
DE ENTIDADES EXTRAORDINÁRIAS
ITEM 26 - DA PARTICIPAÇAO

desejarem
do registro de preços, quando
e entidades que não participaram
ao órgão
junto
interesse
seu
de preços, deverão manifestar
fazer uso da ata de registro
respectivos preços a ser
e
fornecedores
possíveis
os
indique
gerenciador da Ata, para que este
classificação.
praticados, obedecidos a ordem de
observadas as condições
beneficiário da ata de registro de preços,
dos
26.2 - Caberá ao fornecedor
independentemente
fornecimento,
do
não
ou
aceitação
as obrigações
nela estabelecidas, optar pela
prejudique
não
fornecimento
registrados em ata, desde que este

26.1-0s órgãos

'--": '=':a
"—

'7.9-

Cascavel, 4 de novembro de 2020,

quantitativos
anteriormente assumidas,
exceder a 100%
adicionais mencionadas não poderão
26.3- As aquisições ou contratações
preços.
de
registro
de
ata
registrados na
por cento), dos quantitativos

(cem

GERAIS
ITEM 27- DAS DISPOSIÇÕES

licitação, a
superior, em qualquer fase da
processo,
27.1-É facultada a pregoeira ou a autoridade
do
instrução
a
destinada a esclarecer ou complementar
dos enviados via
promoção de diligência
constar
deveria
que
informação
documento ou
vedada a inclusão posterior de
anexo no site www.Comprasnet.gov.br.

Rafael Muniz de Oliveira

Pregoeira

Díretor Geral
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Anexo

Item
1

2

9

10

11
12
13
14

15
16
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Descrição dos Itens a serem Registrados e demais Informaçôes

Código Material
72443 Manopla esterilizável em aluminio, compativel com o foco cirúrgico Baumer, modelo F500/570.
66500 Teflon 612k0039 para caneta do Aspirador Ultrassónico, marca Soring, modelo Sonoca 300.
- A peça deve ser original da marca Soring.
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem ás
classes de risco III e IV;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
66478 Bomba de alta pressão Procon NSE 111A125F11CA -250PSI
72232 Colchonete em pU injetado, tipo cabeça estreita da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
- Deve ser original da marca Barrfab.
- Com registro na Anvisa.
- Garantia de 12 meses.
72233 Colchonete em PU injetado, parle dorsal da mesa árúrgica Barrfab, modelo 683.
- Deve ser original da marca Baráab.
- Com registro na Anvisa.
- Garantia de 12 meses.
72234 Colchonete em PU injetado, parte renal da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
- Deve ser original da marca Barrfab.
- Com registro na Anvisa.
- Garantia de 12 meses.
72235 Colchonete em PU injetado, parte fixa da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
- Deve ser original da marca Barrfab,
- Com registro na Anvisa.
- Garantia de 12 meses.
72231 Colchonete em PU injetado, com duas unidades para preenchimento da mesa cirúrgica Barrfab, modelo 683.
- Deve ser original da marca Barrfab.
- Conjunto com 02 peças.
- Com registro na Anvisa.
- Garantia de 12 meses.
72453 Circuito completo para ventilador de resgate Microtak 920, marca Takaoka.
71042 Atuador linear LA TF 218mm x 100mm, para mesa cirúrgica Barrfab BF-683 TDP
71216 Gel para suporte de crãnio Maynfield, utilizado em mesa cirúrgica.
53824 Suporte de Cranio Tipo Mayfield Compativel Com Mesa Cirur. Barfab
72487 Célula de Oxigênio para ventilador pulmonar Mindray SV300
72486 Kit manutençao preventiva do ventilador pulmonar Mindray SV300

Un. Med.

72495 Bateria de Litio 14.8V - 5800mAH, para ventilador pulmonar Mindray SV300.
72413 Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente) tipo Y, COMPAT(VEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
- Utilização geral adulto/pediátrico/infantiUneonatos;
- Elemento sensor em forma de Y;
- Deve ser em cabo único (monitor/paciente), ou pré-cabo mais cabo sensor,

Quantidade

Vl. Máximo Edital

620,0000
260,8700

Vl total edital

A/C/8

Pç

30,0000
20,0000

Pç
Pç

4,0000
10,0000

1.867,8000
358,0000

7.471,2000
3.580,0000

10,0000

675,0000

6.750,0000

N/N/N

10,0000

265,0000

2.650,0000

N/N/N

10,0000

3.980,0000

39.800,0000

N/N/N

conj

10,0000

525,0000

5.250,0000

N/N/N

Uii

Un

10,0000
2,0000
3,0000
1,0000
10,0000
10,0000

705,0000
1.985,0000
1.516,9000
45.505,7500
2.798,4000
1.539,1200

un
un

7,0000
10,0000

4.197,6000
906,0000

un

Pç

conj
conj

Pr
Uii

18.600,0000
5.217,4000

N/N/N

N/N/N

N/N/N

N/N/N

7.050,0000 N/N/N
3.970,0000 N/N/N
4.550,7000 N/N/N
45.505,7500 N/6/N
27.984,0000 N/N/N
15.391,2000 N/N/N

29.383,2000
9.060,0000

N/N/N
N/N/N

27

- Comprimento

total aproximado do cabo (monitor/paciente), 3 metros;
deve ser reutilizável;
original ou compativel com fabricante ALFAMED;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçao, procedencia, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72414 Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente) tipo CLIP, COMPAT(VEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120. un
- Utilização geral adulto;
- Elemento sensor em forma de CLIP;
- Deve ser em cabo único (monitor/paciente), ou pré-cabo mais cabo sensor,
- Comprimento total aproximado do cabo (monitor/paciente), 3 metros;
- sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve ser original ou compativel com fabricante ALFAMED;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando
aplicável, o método de esteriflzação;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
Un
7241 5 Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente) tipo Y, COMPAT(VEL com monitor COMEN, modelo C80.
- Utilização geral adulto/pediátricoflinfantiúneonatos;
- Elemento sensor em forma de Y;
- Deve ser em cabo único (monitor/paciente), ou pré-cabo mais cabo sensor,
- Comprimento total aproximado do cabo (monitor/paciente), 3 metros;
- sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve ser original ou compativel com fabricante COMEN;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando
aplicável, o método de esteriilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
Un
72416 Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente) tipo CLIp, COMpAT(VEL com monitor COMEN, modelo 080.
- Utilização geral adulto;
- Elemento sensor em forma de CLIP;
- Deve ser em cabo único (monitor/paciente), ou pré-cabo mais cabo sensor,
- Comprimento total aproximado do cabo (monitor/paciente), 3 metros;
- sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve ser original ou compativel com fabricante COMEN;
-

0 sensor

- Este acessório deve ser

17

12.250,0000

10,0000

1.225,0000

10,0000

740,0000

7.400,0000 N/NR~

10,0000

555,0000

5.550,0000

N/N/N

un

5,0000

154,7500

773,7500

N/N/N

un

30,0000

86,5000

2.595,0000

N/N/N

N/N/N

0

18

0

19

0

- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;

20

- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricaçao.
72417 Coletor de umidade (water Trap) para capnografia SIDESTREAM, compativel com o monitor ALFAMED, modelo VITA
i120.
- Este acessório deve ser original ou compativel com fabricante ALFAMED;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;

21

- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricaçao.
72419 Adaptador de canola (cotovelo) para sensor de capnografia SIDESTREAM.
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricaçáo, e quando

28

22

23

aplicável, o método de esterilizaçao;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72420 Adaptador de linha para capnografia mainstream, COMPAT(VEL com monitor COMEN,
- Este acessório deve ser original ou compativel com fabricante COMEN;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia,
aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72421 Sensor e temperatura esofágico, COMPAT)VEL com monitor ALFAMED, modelo VITA
- Comprimento aproximado do cabo 3 metros;
- 0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve ser original ou compativel com fabricante ALFAMED;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia,
aplicável, o método de esterilização;

24

modelo C80.

un

20,0000

226,0000

4.520,0000

N/N/N

un

5,0000

175,2500

876,2500

N/NÍN

un

5,0000

220,0000

un

5,0000

168,5000

842,5000

un

5,0000

206,0000

1.030,0000

N/N/N

un

5,0000

83,7500

418,7500

N/N/N

fabricação, e quando

i120.

fabricação, e quando

- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72422 Sensor e temperatura de pele, COMPATIVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
—Comprimento
aproximado do cabo 3 metros;
- 0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve ser original ou compativel com fabricante ALFAMED;
- Embalagem resistente, contendo registro no Ms, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando

1.100,0000 N/N/N

aplicável, o método de esterilização;

25

- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72423 Sensor e temperatura esofágico, COMPAT(VEL com monitor COMEN, modelo C80.
- Comprimento aproximado do cabo 3 metros;

- 0 sensor deve ser reutilizável;
- Este acessório deve ser original

N/N/N

ou compativel com fabricante COMEN;

- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçáo, procedencia, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;

- Produto deve

26
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possuir registro vigente no MS;

- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72424 Sensor e temperatura de pele, COMPAT(VEL com monitor COME N, modelo C80.
- Comprimento aproximado do cabo 3 metros;
- 0 sensor deve ser reutilizavel;
- Este acessório deve ser original ou compativel com fabricante COMEN;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçao, procedencia, fabricação, e quando
aplicável, o metodo de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabriicação.
72425 Mangueira extensora para PNI, COMPAT(VEL com monitor COMEN, modelo C80.
- Deve ser completa com terminais e conexão monitor/braçadeira.
- Possuir os conectores de engate rápido;
- Comprimento aproximado 3,5 metros;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricaçao.
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72426 Mangueira extensora para PNI, COMPATIVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
- Deve ser completa com terminais e conexão monitor/braçadeira.
- Possuir os conectores de engate rápido;
- Comprimento aproximado 3,5 metros;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72427 Braçadeira para PNI uso pediátrico, circunferencia aproximada (15-22cm), COMPAT(VEL com monitor ALFAMED,
modelo VITA i120.

- Utilizaçao em medição de
- Circunferência aproximada
- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;

uii

5,0000

283,7500

1.418,7500

N/NÍN

un

5,0000

87,5000

437,5000

N/N/N

un

5,0000

82,5000

412,5000

N/N/N

un

10,0000

125,0000

1.250,0000

N/N/N

un

5,0000

150,0000

750,0000

N/N/N

PNI (pressão não invasiva) pediátrica;
da braçadeira (1 5cm - 22cm);

- Deve

possuir terminal de conexão;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricaçao, e quando
aplicável, o método de esterilização;

- Produto deve possuir registro vigente no MS;
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- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72428 Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferencia aproximada (21-30cm), COMPATIVEL com monitor
ALFAMED, modelo VITA l120,
- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto pequeno;
- Circunferência aproximada da braçadeira (21-30cm);
- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexão;
—Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificaçao, procedencia, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72429 Braçadeira para PNI uso adulto, circunferencia aproximada (29-33cm), COMPATIVEL com monitor ALFAMED,
modelo VITA i120.
- Utilização em medição de P NI (pressão não invasiva) adulto;
- Circunferência aproximada da braçadeira (29-33cm);
- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser reutilizável;
- Deve ser livre de látex;
- Deve possuir terminal de conexão;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72430 Braçadeira para PNI uso adulto grande, circunferência aproximada (31-40cm), COMPATIVEL com monitor
ALFAMED, modelo VITA i120.
- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto grande;
- Circunferência aproximada da braçadeira (31-40cm);
- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
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- Deve ser

reutilizável;

- Deve possuir terminal de conexão;

- Embalagem resistente,

contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricaçao.
72431 Braçadeira para PNI uso adulto obeso, circunferencia aproximada (42-54cm), COMPATIVEL com monitor ALFAMED,
modelo VITA i120.
- Utilização em medição de PNI (pressao não invasiva) adulto obeso;
- Circunferencia aproximada da braçadeira (42-54cm);

- Produto deve
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- Bolsa

interna

u ii

5,0000

162,5000

812,5000

N/N/N

un

5,0000

1.170,0000

5.850,0000

N/N/N

un

5,0000

850,0000

4.250,0000

N/N/N

un

5,0000

320,0000

1.600,0000

N/N/N

un

5,0000

135,0000

675,0000

N/N/N

em silicone;

- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexao;

- Embalagem resistente,

contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilizaçáo;

- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

72432 Cabo completo para ECG 5 vias, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra
padrão AHA, COMPATIVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
- Caixa intermediária no padrao AHA;
- Cabo tronco, mais conjunto de terminais tipo garra, com aproximadamente 3,5 metros;
- Este acessório deve ser original ou compativel com o fabricante ALFAMED;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando
aplicavel, o método de esterilizaçao;

- Produto deve
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possuir registro vigente no MS;

- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72433 Cabo Tronco para ECG 5 vias, COMPATIVEL com monitor ALFAMED, modelo VITA i120, padrão AHA.
- Caixa intennediária no padrão AHA;
- Cabo tronco com aproximadamente 3 metros;
- Este acessório deve ser original ou compativel com o fabricante ALFAMED;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
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- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72434 Conjunto de derivações tipo garra para ECG 5 vias, padrao
VITA i120.

- Padrão

AHA, COMPATIVEL com monitor ALFAMED, modelo

AHA;

- Conjunto de 5 terminais tipo garra com aproximadamente 0,80 metros;
compativel com a caixa intermediário do cabo tronco utilizado no monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
- Este acessório deve ser original ou compativel com o fabricante ALFAMED
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72435 Braçadeira para PNI uso pediátrico, circunferência aproximada (15-22cm), COMPATIVEL com monitor COMEN,
modelo C80.
- Utilizaçáo em mediçao de PNI (pressão não invasiva) pediátrica;
- Circunferência aproximada da braçadeira (15cm - 22cm);
- Bolsa interna em silicone;

- Deve ser
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Deve ser livre de látex;

- Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexão;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedéncia, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
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- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

72436 Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferencia aproximada (21-30cm), COMPATIVEL com monitor COMEN,
modelo C80.
- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto pequeno;
- Circunferencia aproximada da braçadeira (21-30cm);
- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexao;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72437 Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (29-33cm), COMPATIVEL com monitor COMEN, modelo
C80.
- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto;
- Circunferência aproximada da braçadeira (29-33cm);

- Bolsa

interna

un

10,0000

135,0000

1.350,0000

N/N/N

un

15,0000

135,0000

2.025,0000

N/N/N

un

10,0000

135,0000

1.350,0000

N/N/N

un

5,0000

135,0000

675,0000

N/N/N

em silicone;

- Deve ser reutilizável;
livre de látex;
- Deve possuir terminal de conexao;

- Deve ser

- Embalagem resistente, contendo

aplicável, o método de esterilização;
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registro no MS, dados de identificaçêo, procedencia, fabricação, e quando

- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.

72438 Braçadeira para
modelo C80.

PNI uso adulto grande, circunferencia

- Utilizaçao em mediçao de

aproximada

(31%0cm), COMPATIVEL com monitor COMEN,

PNI (pressão não invasiva) adulto grande;

- Circunferência aproximada da braçadeira (31-40cm);
- Bolsa interna em silicone;
- Deve ser livre de látex;
- Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexao;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;

- Produto deve possuir registro vigente no MS;
41

- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72439 Braçedeira para PNI uso adulto obeso, circunferencia aproximada (42-54cm), COMPATIVEL com monitor COMEN,
modelo C80.
- Utilização em medição de PNI (pressao não invasiva) adulto obeso;

- Circunferência
- Bolsa interna
- Deve ser

aproximada
em silicone;

da braçadeira (42-54cm);

livre de látex;
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- Deve ser reutilizável;
- Deve possuir terminal de conexao;

- Embalagem resistente,

contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72440 Cabo completo para ECG 5 vias, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra
padrão AHA, COMPAT(VEL com monitor COMEN, modelo Cõ0.
- Caixa intermediária no padrão AHA;
- Cabo tronco, mais conjunto de terminais tipo garra, com aproximadamente 3,5 metros;
- Este acessório deve ser original ou compativel com o fabficante COMEN;
- Embalagem resistente, contendo registro no Ms, dados de identificaçao, procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72441 Cabo Tronco para ECG 5 vias, padrão AHA, COMPAT(VEL com monitor COMEN, modelo Cõ0.
- Caixa intermediária no padráo AHA;
- Cabo tronco com aproximadamente 3 metros;
- Este acessório deve ser original ou compativel com o fabricante COMEN;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilizaçao;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
72442 Conjunto de derivações tipo garra para ECG 5 vias, padrão AHA, COMPAT(VEL com monitor COMEN, modelo C80.

- Produto deve
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- Padrão

AHA;

- Conjunto de 5 terminais tipo garra com aproximadamente 0,80 metros;
- Deve ser compativel com a caixa intermediário do cabo tronco utilizado no monitor ALFAMED, modelo VITA i120.
- Este acessório deve ser original ou compatível com o fabricante COMEN.
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedéncia, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilizaçáo;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
60251 solução esterilizante para equipamento de hemodiálise, composto mistura estável de ácido peracético a 3,4%,
peróxido de hidrogénio e ácido acético. Compatível e sem limitaçoes de uso em metais, borrachas naturais e ou
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sintéticas. Indicado ao uso em equipamento da marca FRESENIUS modelo 4008 S. O produto deve atender as RDC
n4 31, de 4 de julho de 2011 e RDC n'5, de 16 de agosto de 2010, e ser registrado no Ministério da Saúde
(ANVISA). Cod BR 0360281
60406 Filtro para solução de dialise, para uso em equipamento de hemodiálise marca Fresenius modelo 4008s, constituido
de membrana de polissulfona, área de superficie efetivade 2,2m*, taxa de filtração de 300 ml/h. Capaz de suportar
ata 100 tratamentos ou até 12 semanas de uso. Estéril, embalagem individual com dados de identificação,
fabricação e procedencia. Registro no Ministério da Saúde (ANVISA). Cod BR 0435137
68677 Conexão de linha proximal, união da exalação, para ventilador pulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante intermed;
- Ref. 100.00110;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedéncia, fabricaçao, e quando
aplicável, o método de esterilizaçao;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem ás
classes de risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricaçao.
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68676 Conexão em Y de polisulfona adulto, uso universal e autolavável do ventilador pulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante Intermed;
- Ref. 100.11009;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricaçao, e quando
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Un

15,0000

422,5000

6.337,5000

N/N/N

Un

10,0000

510,0000

5.100,0000

N/N/N

Un

10,0000

51 0,0000

5.100,0000

N/N/N

Gl

24,0000

154,8400

3.716,1600 N/N/N

Un

50,0000

277,4400

13.872,0000

N/N/N

un

10,0000

198,5200

1.985,2000

N/N/N
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un

10,0000

561,3300

5.613,3000

N/N/N

un

10,0000

360,8700

3.608,7000

N/N/N

un

30,0000

129,2600

3.877,80DO

N/l~

Un

30,0000

129,2600

3.877,8000

N/N/N

Uii

3,0000

2.076,8500

6.230,5500

N/N/N

un

10,0000

217,8400

2.178,4000

N/N/N

aplicável, o método de esterilização;

- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AFE e licença

sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as
classes de risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
68675 Cotovelo de 90o 22x22mm M/F, uso universal e autolavável do ventilador pulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante Intermed;
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- Ref. 100.00104;

- Embalagem resistente, contendo registro no Ms, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as
classes de risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricaçao.
64891 Diafragma da válvula de exalação INTER 3, INTER 5 dos ventiladores pulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante Intermed;
- Ref. 13D.01362;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
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- Produto deve

possuir registro vigente no MS;

- Detentor do

registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem ás
classes de risco ill e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
64892 Diafragma da válvula de exalação INTER 7 Plus do ventilador pulmonar INTERMED.- Deve ser original do fabficante
Intermed;
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- Ref. 130.01362A;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilizaçao;

- Produto deve

possuir registro vigente no MS;

- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as
classes de risco Ill e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
64878 Membrana para Osmose Reversa portátil da marca Permution, modelo RO-100.
- A membrana deve ser compativel com a Osmose reversa portátil da marca Permution, modelo RO-100;
- Referencia ULP21-4021;
- Dimensões da membrana, 4,0" x 21";
- Vazão de até 120 úh ou 1.000 GPD;
- Construída a base de filme extrafino de poliamida tipo TFC;
- Certificado de qualidade.
64909 Sensor de fluxo proximal ADULTO para ventilador pulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante Intermed;
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- Ref. 136.00310;

- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem ás

+3/g(jfj(

0 l0.'3n

>

n„,
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classes de risco fll e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
68674 Sensor de fluxo proximal NEONATAL para ventilador pulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante Intermed;
- Ref. 136.00347;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando

un

20,0000

217,8400

4.356,8000

N/N/N

un

20,0000

217,8400

4.356,8000

N/N/N

Pç

20,0000

440,4000

8.808,0000

N/N/N

aplicável, o método de esterilização;
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- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AF E e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as
desses de risco lfl e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
64908 Sensor de fluxo proximal PEDIÁTRICO para ventilador pulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante Intermed;
- Ref. 136.00311;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricaçao, e quando
aplicável, o método de estenlizarão;
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- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que perIencem as
classes de risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular,
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
58095 Válvula de exalação INTER 7 Pios para ventilador pulmonar INTERMED.
- Deve ser original do fabricante Intermed;
- Saida em curva de 90';
- Ref. 177.00437;
- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando
aplicável, o método de esteriilização;
- Produto deve possuir registro vigente no MS;
- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem as
classes de risco fll e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular;
- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricaçao.
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Anexo

do edital
de fatos impeditivos e aceitação dos termos
Anexo II - Declaração de inexistência

óg

de proposta
III — Declaração de elaboração independente

E*pdld«tp
Eu,

p

g

sob as penas

PROPONENTE:

ENDEREÇO:

FONE/FAX;

CNPJ:
E-mail:

pttd

t'lglpl

d

dlp

t

d

da lei, em especial

ld

tldd

p

dltld

P

go Elt

l

o art. 299 do Código Penal

declara,
Brasileiro, que:
n.'71/2020 foi
participar do Pregão Eletrônico
a) a proposta apresentada para
conteíido da proposta não
e
o
empresa
esta
por
independente
elaborada de maneira
recebido
indiretamente informado, discutido ou
foi, no todo ou em parte, direta ou
Eletrônico
Pregão
do
fato
ou de
de qualquer outro participante potencial
pessoa;
por qualquer meio ou por qualquer
do Pregão Eletrônico
proposta elaborada para participar
a
apresentar
de
intenção
a
b)
de qualquer outro
recebida
ou
n.'71/2020 não foi informada, discutida
ou por qualquer pessoa;
meio
qualquer
fato,
por
de
ou
participante potencial
na decisão de
meio ou por qualquer pessoa, influir
c) que não atentou, por qualquer
n.'71/2020
Eletrônico
Pregão
do
fato
ou de
qualquer outro participante potencial
licitação;
referida
da
não
ou
quanto a participar
Eletrônico
apresentada para participar do Pregão
d) que o conteíido da proposta
comunicado ou
indiretamente,
ou
direta
não será, no todo ou em parte,
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
discutido com qualquer outro participante
da referida licitação;
objeto
do
n.'71/2020antes da adjudicação
para participar do Pregão Eletrônico
apresentada
proposta
da
conteúdo
o
e) que
informado,
ou indiretamente,
não foi, no todo ou em parte, direta
antes da abertura
UNIOESTE
da
integrante
discutido ou recebido de qualquer
oficial das propostas; e
e que detém
do teor e da extensão desta declaração
fl que está plenamente ciente
firma-la.
plenos poderes e informações para
p.'71/2020,

n.'71/2020,

sua participação e habilitação no presente
Declaramos não haver fatos impeditivos para
de
ciente da obrigatoriedade
n'71/2020,
processo licitatório, Pregão Eletrônico
forma integral e irretratável as
de
aceitar
declaro
e
posteriores
declarar ocorrências
como a legislação pertinente ao assunto.
condições e exigências nele contidas, bem

presente.
Por ser a expressão da verdade, firmamos o

n.'71/2020

n.'71/2020

de

de 2020.

/

Nome:

Local

Cargo:

/

Data

RG/CPF:

Representante
Assinatura

Legal

ce

O
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artigo
observância ao disposto no inciso XXXIII do
Anexo IV - Declaração de
Federal

7'a Constituição

Anexo V -

diferenciado e favorecido
Termo de opção pelo tratamento
Complementar n'23/2006

instituído pela Lei

PROPONENTE:
PROPONENTE:

ENDEREÇO:

ENDEREÇO:

CNP J:

FONE/FAX:

CNPJ:

FONE/FAX:

E-mail;

E-mail:
qualidade de proponente do procedimento
Declaramos, sob as penas da lei, na
n.'71/2020, instaurado pela
Eletrônico
Pregão
licitatório, sob a modalidade
ou
que somos Microempresa
Estadual do Oeste do Paraná/HUOP,
Universidade
da Lei Complementar
benefícios
aos
sujeita
estando
Empresa de Pequeno Porte,
de 14 de dezembro de 2006.

de Pregão
da licitação modalidade
abaixo assinada, participante
A proponente
por seu representante credenciado,
n'00656/2020,
Processo
n'71/2020,
Eletrônico
de junho de 1993
impostas pela Lei n.'.666/93, de 21
declara, na forma e sob as penas
Lei n'.544, de
da
27
artigo
do
tj
termos
nos
e demais legislação pertinente, que,
Ministério do
o
perante
regular
encontra-se em situação
22 de novembro de 1989,
XXXIII do artigo
inciso
no
disposto
do
observância
Trabalho, no que se refere a
Constituição Federal.

6'o

n.'23/06,

7'a

o presente.
Por ser a expressão da verdade, firmamos

o presente.
Por ser a expressão da verdade, firmamos

de

de

de 2020.

de 2020.

Nome:

Cargo:
RG/CP

F:

Nome:

Cargo:
RG/CPF:

40
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FORMULÁRIO II

Anexo VI - Modelo de declaração nepotismo

Nome;

Empresa:

FORMULÁRIO

CPF:

Cargo;
I

Telefone de contato;

ome;
TENQAO

Empresa:

ara efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado, objeto da
eclaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:

CPF:

Cargo:
Telefone de contato:

Pai/Mãe

Avô(ó)

Bisavô(ó)

Filho(a)

Neto(a)

TENCAO

Bisneto(a)

Tio(a)

hmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

ara efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado, objeto da
eclaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:

Cônjuge

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

Pai/Mãe

Avô(ó)

Bisavô(ó)

Filho(a)

Neto(a)

Bisneto(a)

Tio(a)

Irmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

Cônjuge

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei e, em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei
15.608/200, serem verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente que
será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações
em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, civel e criminal,
em caso de insinceridade:
Sim

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei e, em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei
15.608/2007, serem verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente
e constituirá documento público, assim como das
que será anexado a processos achninistrativos
implicações em tenros de responsabilidade, inclusive e especiahnente nos âmbitos administrativos, cível e
criminal, em caso de insinceridade:

ao

<hninistro ou sou sócio com poder de direção de pessoa juridica conveniada ou
ontratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus
'gãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou
nção de confiança?

ão
rabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado a
casos jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO
m parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado do Paraná, em
ualquer de seus érgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações,
ssas públicas e sociedades de economia mista?

Caso tenha respondido SIM a pergunta acima relacione no quadro abaixo (os) familiar(es) com vínculo(s)
com o Governo do Estado:
ome

arentesco

Matricula/CPF

argo/Função

rgao

Caso tenha respondido SIM a pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s)
com o Governo do Estado:
ome

arentesco

atrícula/CPF

argo/Função

rgao

(Assmatura)

C

I

tõ

0

(Assinatura)

I

Ci
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Anexo VII - Minuta de ordem de fornecimento
(DOCUMENTO PERTINENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ)

FORMVLÁRIO III

Untversidade
85800410

DECLARADO
portador (a) da CI/RG
civil e criminal, que não é cônjuge,
atendimento ao disposto no art. 16 da Lei 1ã.60ã/200, declaro, sob responsabilidade
companheiro ou parente em linha reta. colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do Governador, da Vice-Governadora
ou de servidor público que esteja investido em cargo de diregão, chefia ou assessoramento. ou exercente de cargo em comissão ou de
conftanga, ou ainda, de fungão gratificada na administragão pública direta e indireta. no âmbito do órgão ou entidade em que atua.

u u

U u

rl

ô 19 ~ zpub'Mecp
c xe ls II ou
u v
~

n'm

Ordem de Compra Scrvioo

Estadual do Deste do Parans

Cascavel
8M064TO
10.080 3315IOOT-70
CtlPJ
3321.5151
Fone
2-mat
@uneesb.ar

ORDEM DE COMPRA/SERVIQO

I E.

Fax

PR

Isu.lo

0

UCITAp

OODI0000

HUOP

Data

OOIOOOOOO

0000

licdamade

Preg5C

soaôante
HcLCencat

c R.

NUMERO:

ootpno%000-HUDF

Fcfocccdcf
Enaclcgc
Fase I f sx

Coses

CEP

CIIPJICPF

I

UF

E.

Contsto

russa

(local), (data),

COIL Cnldcf

em código Halensl

o!de

llarca

Dastnrã0

I

(assinatura).

I

Vl Tetsl

VL Unit.

UH

I

I

Total

Total Gefal

Prazo Entrega
Lccalrslrcga
CcneoãoaePglo

Observegãm

I I

Cd- Freu por eenla doFarnecmbr
Tina Frete
Vabres eu Real

30 Des

Hr Entrega

En var nou fiscal eblrónics para o

e mef

INFORMACÔES PARA

0 FORNECEDOR

ns ilots F is cat o numero desta onfem de compra. Emitir nota Recai de Futura para
.EndereOCI
Ila e ml saio da nota liscal, observar o dec. Estadual 1980l200T lao ntão de K M SC LOCAL OE
EIITREGAI flOSPITAL UHIVERSITÁRIO do OESTE do PARAIIA, Av. Tancredo tlevea, 3224 Fone'Fsx (45)3321ô151.Bairro Santo
dezembro de 20ia s ari OBRIGATÓRIO A EMISSÁO DE HO TA FISCAL
Onofre -CEP: 85806410-Cascavel- IUL 8 pmtir de
ELETflOIIICA EM SUB STITUIÇÁO AOS MODELOS \ a IA. Em caso de atraso int ustifrcado ns entrega do obteto ou na
inexecu tas total ou parcial desta ordem de com pr>, será aplicada MULTA por DIAS DE ATRASO, conforme determina a lei
886093 e 15 60luol. para etetlvaoao do pagsnlento a empresa deverá esia r com o cnp ice rlibesdo de Regularidade F lacslf
viliuo iconforme Decreto 9102 2013 de i9 d e dezembro de 2011).
Deve constar obrigatoriamente

.

I'e

IIIFDRMACÓis ExcLUsivA5 DA UIIIDEsTE

IntormaOã0 contábg
Rulxlca
Fonte

utorizepáe
Ecmilda Elizabeth E ~ liganibia de Mello
Assessora Compras

impresso eru
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Paraná
Hospital Universitário do Oeste do
Prncesso n 000656/2020
—
UNIOKSTE/HUOP
Eletrônico 07I/2020

Paraná
Hospital Universitário do Ocsic do
Processo n" 000656/2020
UNIOESTK/HUOP
Pregão Eletrônico 07I/2020-

Anexo

VIII-

Cascavel, xx de xxxxxx de xxxx,

Minuta da ata de registro de preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CNP J:

Empresa:

Pregão

N'2020

—Diretor Geral
Rafael Muniz de Oliveira
Universidade

—UNIOESTE —HUOP,
Estadual do Oeste do Paraná

Universidade
Pelo presente instrumento, a
do Paraná, representada
3224, na cidade de Cascavel, no estado
situada a Avenida Tancredo Neves,
julgamento da licitação
o
considerando
Despesas Rafael Muniz de Oliveira,
das propostas e a
pelo seu Ordenador de
classificação
a
como
bem
Eletrônico N'71/2020,
quantidades estimadas
na niodalidade Pregão
nas
empresas,
das
registrar os preços
respectiva homologação, RESOLVE
as condições previstas no
classificação por elas alcançada, atendendo
anuais, de acordo com a
a seguir.
disposições
as
com
conformidade
e em
Edital de Licitação e seus Anexos,

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Ntime do rePresentanle

legal da

s

ni

Presa

"Função na empresas
Empresa - Contratada

Rafael Machado
Fiscal da Ata de Registro de Preços

para o Registro de
o Pregão Eletrônico, do tipo Menor preço
A presente ata tem por objeto
e material de consumo
acessórios
de
peças,
eventuais aquisições
preços para futuras e
Hospital Universitário do
equipamentos biomédicos para o
destinados a manutenção dos
valores e estimativas de
— HUOP, conforme condições, especificações,
Oeste do Paraná
e para fornecimento de
anexos,
seus
e
edital
deste
e nos termos
—
contingente constantes no Anexo I
HUOP.
Paraná
do
Oeste
Hospital Universitário do
acordo com as necessidades do
I.
valores registrados constam no Anexo
e
quantidades
itens,
Os
1.2
estabelecidas no Edital do Pregão
de Preços todas as cláusulas
Registro
de
Ata
a
Aplica-se
na sua proposta
1.3
— HUOP, processo CR n'00656/2020, bem como
Eletrônico 071/2020
independente de sua transcriçâo,
meses, a contar da data de
terá prazo de vigência por 12 (doze)
A ata de Registro de preços
1.4
Estado.
Preços no Diário Oficial do
publicação da Ata de Registro de

1.1

2

DA FISCALIZA

REGISTRO DE PRE OS
AO DA PRESENTE ATA DE

pelo setor
caberá a Rafael Machado, responsável
instrumento
a vier a
A fiscalização deste
—
quem
ou
HUOP,
Estadual do Oeste do Paraná
Engenharia Clinica da Universidade
substituir.

2,1

3

REVISAO/ALTERA

AO DOS PRE OS

de
em caso de oscilação do custo
ser revisados/alterados,
Os preços registrados poderão
mais como para menos,
para
tanto
mercado,
no
refletida
produção, comprovadamente
hipóteses previstas na Lei
for o caso, bem como nas demais
reclassificando-se os preços cotados, se
Estadual 15.608/2007.
dias a contar da data do
de reequilíbrio é de 30 (trinta)
prazo para tramitação do processo
3.2
Compra emitidas com
de
Ordens
as
atendendo
deverá continuar
protocolo. Neste período a empresa
na licitação.
os valores inicialmente registrados
Ata de Registro de
contratadas, as partes assinam a presente
3.3 Assim, por estarem justas e
legais.
produza seus efeitos jurídicos e
preços, em uma via, para que

3.1

0

45

Ctt

n

Hggp

F"
Universidade

unioeste

RQBpicg

Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário

p"oTocg

e~

do Oeste do Paraná

SOLICITAÇAO DE INFORMA/AO

FINANCEIRA E ORQAMENTÁRIA

DE: Setor

de Licitações
PARA: Contabilidade e Secretaria Financeira do HUOP

CR n': 000656/2020

OBJETO: Registro

de preços para futura e eventual aquisição de peças, acessórios e
de consumo destinados a manutenção dos equipamentos
biomédicos para
consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

material

Valor máximo

R$ 371.444,96

Cascavel, 4 de novembro de 2020.

f.

Leti i G

es brasa

R.G..513.840-3

Coordenadora de Licitação/HUOP
Portaria 3234/2020 - GRE

I.O

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Ao
Setor de Licitação
UNIOES TE/HUOP
Nesta
Haverá recursos orçamentários para aquisição peças e acessórios destinados a diversos
UNIOESTE/HUOP
biomédicos
do HUOP, dotação orçamentária
equipamentos
fonte 262 e 101, SESA/FUNSAÚDE n'760.10122036.163 fonte 100 ou
outra que for suplementada e disponibilizada
para esta instituição na natureza 3390.30.25,
3390.30.26 e 3390.30.36no valor total de R$ 371.444,96.
n'534.12364086.078

Cascavel, 04 de novembro de 2020.
Marli Terezinha Rodrigues
Contabilidade
UNIOESTE/HUOP
Informamos que há uma previsão de disponibilidade financeira e os valores poderão
ser disponibilizados nas contas bancárias a seguir dependendo da arrecadação própria e de
suplementações orçamentárias oriundas do Estado no decorrer do exercício:
~
Banco do Brasil - Agência 4693-0 - C/C 61196-4
~
Caixa Econômica Federal —Agência 3182 —C/C 001-7
~
Banco do Brasil - Agência 3793-1 —C/C 60000-8
~
Banco do Brasil - Agência 3793-1 —C/C 11.520-7
prazo para pagamento é de até 30 dias, após o recebimento da Nota Fiscal pela
Secretaria Financeira, de acordo com os recursos disponíveis do HUOP devidamente conferida e
atestada pelo setor responsável, devendo ser mencionado na nota fiscal o número do Contrato, o
número da Modalidade Licitatória, descrição, valor unitário, valor total, o banco, agência e

0

conta bancária, preferencialmente no Banco do Brasil.
Outrossim é de responsabilidade
da empresa fornecedora providenciar a
efetivação e a devida manutenção de certidões no Cadastro Unificado de Fornecedores
do Estado do Paraná conforme Decreto Estadual n'762/13 de 19/12/13, junto ao
Governo do Estado, sob pena de não o fazendo estar impossibilitado de receber o
pagamento devido.
Cascavel, 04 de novembro de 2020.

Claudia Lazarim

Secretaria Financeira
UNIOES TE/HUOP

ersidade
a Estadual do Oeste do Paraná
U niversi
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARA
TANCREDO NEVES, 3224 —FONE / FAX (45) 3321-5151
V. T
AV.
CEP : 85806-470
CASCAVEL- PR

RÚBP;,

A

Cascavel, 5 de novembro de 2020.

Memorando n'97/2020 —Setor de Licitação

De: Setor de Licitação

Para: Direção

Administrativa

Assunto: Parecer para autorização de processo
Para Diretor Administrativo
Segue processo, para apreciação desta Direçao.

Solicito análise e parecer da minuta de edital cujo objeto
'

peças, acessórios e ma t cria de consumo destinados
'

Universitário
biomedicos para o Hospital
os
~

no processo

do Oeste do

''

o Re istro de Preços de

a manutenção
Paraná-'

dos equipamentos

HUOP conforme descrito

CR 000656/2020, cujas especificações tecnicas são de res
re p onsabilidade

do

Engenharia Clínica.

Destaco ainda que a minuta se encontra dentro das norm as exi'g'idas e revistas na Lei
Estadual

15.608/07 e das demais

determinado

para estas aquisiçoes

legislações

foi'

f'do

e mi

aplicáveis

sendo

que

o valor

máximo

pelo Setor de Compras conforme informações

contidas nas fls. 86.

Solicito, após verificação, encaminhamento

'

'

a Asses s oria Jurídica

ara análise.

Atenciosamente,

Leticia Gomes Pasa
R.G. 9.513.840-3

Coordenadora de Licitação/HUOP
Portaria 3234/2020 - GRE

Av. Tancredo Neves, 3224 Santo Ono fr e —Ceep 85.806-470 Cascavel

—PR Fone/Fax (45) 3321-5151.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
AV. TANCREDO NEVES, 3224 —FONE / FAX (4Ó) 3321-Ó1Õ1
CEP: 8Õ806-470
CASCAVEL —PR

ASSUNTO: Registro de preços para futura e'eventua
aquisição de peças, acessórios e material de consum
equipamentos
dos
a manutenção
destinados

INFORMACAO DA

DIRE /AO

biomédicos

ADMINISTRATIVA

Universitário

no

frequente
para consumo
do Oeste do Paraná.

Hospital

Cascavel, 6 de novembro de 2020.

Para Assessoria Jurídica

Tendo em vista o processo CR n'00656/2020, que solicita a abertura de procedimento

licitatório para registro de preços para futura e eventual

a manutenção

material de consumo destinados

aquisição de peças, acessórios e

dos equipamentos

biomédicos, conforme

descrito na minuta de edital.

Ao analisar a Minuta, verificando a formação de preços com base nas especificações
constantes no processo, informo que nada foi percebido que desabonasse sua continuidade.

Solicito a conclusão
modalidade

Pregão

do trâmite

para a abertura

com ampla

Eletrônico

disputa

de novo processo

em todos

os itens,

especificidade dos materiais, gestão e fiscalização do contrato e considerando

licitatório

na

em função

da

o histórico de

fornecedores para os itens objeto da licitação.

Com relação a possibilidade
de Microempresa

de divisão dos itens em cotas para participação exclusiva

ou Empresa de Pequeno

Porte, tendo em vista o disposto no termo de

referência e os valores totais de cada item: não será aplicada a cota.
Quanto

ao Decreto

10024/2019, no que tange ao planejamento

da contratação,

orientamos que conste em edital:

Modo de disputa: Aberto;
Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances: 1% (um por cento);

Critério de valor: Valor máximo aceitável;

Para tanto, encaminho

â Assessoria Jurídica para parecer quanto a continuidade

processo.
Atenciosamente,

odri

Dir

-

llan Barcella

r Administrativo

Av. Tancredo Neves, 3224 Santo Onofre —Cep 85.806-470 Cascavel

—PR Fone/Fax (45) 3321-5151.

do

JU

P A R E C E R

R

Í

D

I

0

C

N

3QQ

Processo de Licitação
Pregão Eletrônico
Processo 000656/2020

Modalidade:

UNIOESTE — HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

0 presente processo de licitação n 000656/2020,
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor preço, objetiva o
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças,
acessórios e material de consumo destinados a manutenção dos
biomédicos
no Hospital
equipamentos
para consumo frequente
—
Universitário do Oeste do Paraná
HUOP.

legislarão
legais, nesta

da

A

minuta

pertinente

esteira,

edital foi elaborada

do

nos termos

e encontra-se
conforme
os ditames
constam dos autos: a indicação
das

a
orçamentarias
as despesas;
por onde correrão
existência de previsão dos recursos financeiros necessários para
o custeio das despesas, e autorização da Diretoria Administrativa
para que seja dada continuidade ao processo.

dotações

Foi sugerido ainda, em conformidade ao Decreto
10024/2019 o modo de disputa aberta, com intervalo mínimo de
diferença de valores entre os lances de 1-: (um por cento) e tendo
como critério de valor, o valor máximo aceitável.
do
Por não existir óbice para o prosseguimento
processo licitatório e estando de acordo com a conveniência e
nosso parecer é pela
oportunidade
da autoridade
competente,
continuação do processo licitatório, devendo-se dar a publicidade
e seguir as formalidades que a modalidade requer, bem como
observar o princípio da competitividade.

Encaminho o processo para autorização da Direção
Geral, solicito que seja informada qual a Portaria que designa
e equipe
pregoeiro
de
condução
do
certame.
apoio para

Cascavel,

8

a

6 de novembro

Assessor Jurfdico-HUOP
OAB/PR

95280

de

2020.
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone/Fax: (45) 3321-5151
Bairro Santa Onofre —CEP: BS 806-470- Cascavel- Paraná

UNIVERSlDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ —UNIOESTE
DlREQAO GERAL

CR n'00656/2020
ASSUNTO:
modalidade

Autorização

para

continuidade

do

processo

licitatório

na

Pregão Eletrônico

A Assessoria de Licitação do HUOP encaminha processo solicitando
autorização para continuidade do processo licitatório na modalidade Pregão

Eletrônico.

Analisando a documentação apensada a CR 000656/2020, que trata
do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor preço,
cujo objetivo é o registro de Preços para futura aquisição de peças,
acessórios e material de consumo destinados a manutenção dos
equipamentos biomédicos para uso no Hospital Universitário do Oeste do

Paraná —HUOP, declaramos:
- sob as penas da Lei, que a despesa abaixo identificada, tem
adequação com a Lei Federal de Licitações n'.666/1993, Lei Estadual de
Licitações e Contratos n'5.608/2007, com o Plano Plurianual e está incluída
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
que a despesa preenche todos os requisitos exigidos pela Lei
Complementar n'01/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), especialmente
quanto a norma do artigo 16:

"despesa

de ação
para criação, expansão ou aperfeiçoamento
governamental,
acompanhada
de estimativa
de impacto-orçamentário
financeiro para este exercício e para os dois subsequentes".
IDENTIFICAÇAO DA

DESPESA:

DOTA AOOR AMENTARlA:
ELEMENTO DE DESPESA:

RECURSOS:

Registro de preços para futura e eventual aquisição
de peças, acessórios e material de consumo
destinados a manutenção dos equipamentos
biomédicos para consumo frequente no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná —HUOP.

4534.12364086.078ou 4760.10122036.163
33903025, 33903026, 33903036

100, 101 ou 262 ou outra que for disponiblizada
ara esta institui ão

Considerando ainda o Parecer Jurídico atestando a regularidade do
processo, AUTORIZO a abertura e continuidade do processo, sendo que o
processo deverá ser conduzido pela Comissão designada pela Portaria n
1711/2020-G RE.
Cascavel, 6 de novembro de 2020.
de forma digital
pApAFL ~U glZ pp Assinado
RAFAEL MUNIZ DE
OLIVEIRA:31 51656 OLIvEIRA

31516561880

por

Dados: 2020.11.06 16:34:12

de Oliveira
Diretor Geral - HUOP
Nluniz

-03'00'afael

