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Liberação : Ademir Vanin da Rocha

Vanin Da Rocha

Forma Compra

: Pesquisa de Preços

Solicito a abertura de licitação para contemplar os desertos e frustrados do pregões PE 047, 050 e 056/2020:---

Descrição
;9,„;:,;,~...

A/C/B

Marca áltima compra

Fornecedor ultima compra
completa

4,u

001.062Cateter nasal tipo óculos
61418042000131 - Cirurgica Fernandes Com

4.500,00 Pç

VL Total

Vl. Unit.

Código Descrição material

Qtde. Unid.
,

001

Número

HUOP - Solicitaqão de Compras

eStt
adis

Local Estoque : Almoxarifado

Observação

: 87.811
Dt. Solic : 04/01/2021 15:04
Dt. Liber : 05/01/2021 09:10

Estadual do Oeste do Parana

5.940,000

1,320

N/N/N

Biosani

Mat Cirur. Hosp.

bãfjfãa / cateter nasal adulto tipo óculos, com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de adaptação do látex, sendo
conectado direto ao frasco umidificador, Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga em silicone com contorno arredondado, proporcinando uma
fixação segura e confortável ao paciente, compriimento do tubo com no minimo 2 metros. Descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com
exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização.
Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitáriia
regulares. Código BR aproximado: 395230.

002

1.200,00 Pç

0,000

072.376Cânula nasal pediátricotipo óculos

0,000

N/N/N

substituindo a necessidade de adaptação do látex, sendo
/ cateter nasal pediátrico tipo óculos, com formato sobre a orelha, com prolongamento,
conectado direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC, flexivel, macio, com pronga em silicone com contorno arredondado, proporcinando uma
fixação segura e confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2 metros. Descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com
exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização.
Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença sanitária
regulares. Código BR aproximado: 395230.

Cânula

003

1.200,00Pç

0,000

072.377Cânulanasalneonataltipoóculos

0,000

N/N/N

Cãnula / cateter nasal neonatal tipo óculos, com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de adaptação do látex, sendo
conectado direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC, flexivel, macio, com pronga em silicone com contorno arredondado, proporcinando uma
fixação segura e confortável ao paciente, comprimento do tubo com no minimo 2 metros. Descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com
exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização.
Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária
regulares. Código BR aproximado: 395230.

004

001.037Tala de Zimmer - 16 x 250 mm
11101480000101- Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.

120,00 Pç

76,800

0,640

N/N/N

MSO

Tala metálica para imobilização (tala de Zimmer) tamanho de 16 x 250 mm (» 10 mm) para imobilização de dedos, confeccionada em alumínio com bordas
lisas e arredondadas, revestida com espuma. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no M
dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 452222.

005

001.036Tala de Zimmer - 19 x 180 mm
11101480000101- Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.

240,00 Pç

0,530

127,200

N/N/N

MSO

Tala metálica para imobilização (tala de Zimmer) tamanho de 19 x 180 mm (» 10 mm) para imobilização de dedos, confeccionada em aluminio com bordas
lisas e arredondadas, revestida com espuma. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no M
dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código Br aproximado: 452219.

006

053.714Tala de Zimmer — 26 x 180 mm
11101480000101— Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.

120,00 Pç

78,000

0,650

POLAR FIX / 26x180 mm

N/N/N

/

Tala metálica para imobilização (tala de Zimmer) tamanho de 26 x 180 mm (» 10 mm) para imobilização É5QQÔiã0896kcionada em aluminio com bordas
lisas e arredondadas, revestida com espuma. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no M
dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saude. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 452220,

007

180,00 Pç

012A16 Lâmina para faca de enxerto de pele n. 06
04956527000145 - Orion Comercio de Artigos Medicos Ltda

)I
008

360,00 un

~

17.476,200

97,090

N/N/N

Rischter

Lâmina para Faca de Enxerto (Faca de Blair) de 6". Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro
no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando apricável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PREçO MÉDIO: Para cotação apresentar o
valor por lâmina. Código BR aproximado:369379.

018.500 Capa para microscópio com visor
24118004000137- Angular Produtos Para Saude Ltda

10.350,000

28,750

N/N/N

Ventura

Capa para microscópio cirúrgico estéril. Produto confeccionado em plástico, com visor em material rigido, ambos transparentes, dimensões m/nimas de 85
Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto.
contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir
registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 435192.

x 160 cm, com fitas adesivas para ajuste da capa ao equipamento.

009

2.400,00 un

036.114Capa para video cirurgia
24118004000137 - Angular Produtos Para Saude

Capa para prolongamentos do aparelho de videocirurgia, modelo envelopada/sanfonada
de poli
dimensões minimas de 250 cm x 12 cm. Apresentação em dupla embalagem estériL Embalage
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação e qiííã@oitg5cáv
deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saude. Detentor do r istro deve po
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: 87.811
Dt. Solic : 04/01/2021 15:04
Dt. Liber : 05/01/2021 09:10

Estadual do Oeste do Parana

Liberação

Vanin Da Rocha

: Almoxarifado
: Solicito a abertura de

:

Ademir Vanin da Rocha

Forma Compra : Pesquisa de Preços

licitação para contemplar os desertos e frustrados do pregões PE 047, 050

e 056/2020.

Código BR aproximado:300346.

010

20,00 un

0„000

072.583 Agulha de biopsia medula óssea 9 G

0,000

N/N/N

óssea, tipo JAMISHIDI, 9 G x 15 cm, confeccionada em aço inoxidável. Deve conter: cãnula externa de calibre 9 G e
comprimenta de 15 cm, com conexão para seringa luer lack, mandril e um extrator de amostra. 0 produto deve ser reutilizável/reprocessável/autoclaváve,
embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registra no MS, dados de identificaçãa, procedência,
fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/natificaqão/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde.
Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 437551.
Agulha de Biópsia da medula

011

4.800,00 un

000.553Lâmina de bisturin.11

0,200

61418042000131 - Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp.

960,000

N/N/N

Ltákha de bisturi n. 11.descartável, estéril, confeccionada em aço inox ou aqa carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com proteqão na lâmina. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no
dados de identificação, procedência, fabrlcaçãa, e quando aplicável, o método de esterilização. produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado:313571.

600,00 un

067.533 Lâmina de bisturi n. 12
61418042000131 —Cirurgica Fernandes Com

0,200

120,000

N/N/N

Sterilance

Mat Cirur. Hosp.

Ltã4Aa de bisturi n. 12, descartável, estéril. confeccionada em aqo inox ou aço carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidação. ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, cam proteçãa na lâmina. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no
dados de identificaçao, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilizaçãa. Produto deve possuir registro/natificaçãa/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 313628.

013

3.600,00 un

000.555 Lâmina de bisturi n. 15
61418042000131 - Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp.

0,200

720,000

1.000,00 un

000.556 Lâmina de bisturi n. 21
61418042000131 - Cirurgica Fernandes Com

N/N/N

0,200

200,000

Labor Import/ Inox- n.

Mat Cirur. Hosp.

10.000,00 un

036.372 Lâmina de bisturi n. 23
61418042000131 - Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp.

0,200

N/N/N

2.000,000

15

Conta contábil

43.376,20

Valor Total

Informaqões Contábeis

Valor Prev.

Rubrica

~i

1.4.1.0.3.3.90.30.36

Material Hospitalar

Ademtr Van

aR

43.376,2000

ha

Alm
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Solido r

Lt@&a de bisturi n. 23, descartável, estéril, confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de rsbarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptaqão ao cabo, com proteção na lâmina. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no
dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministéria da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 313631.

Total Itens

M

21/4424/

Ltfiiaia de bisturi n. 21, descartável, estéril, confeccionada em aço inox ou aça carbono isenta de rebarbáA%9t@Q%íiaçâo, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no
dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificaçâo/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor da registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. código BR aproximado: 273179

015

M

Maxicor

L4ãi&a de bisturi n. 15, descartável, estéril, confecuonada em aqo inox ou aça carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com protsção na lâmina. Embalagem resistente, qus permita a abertura com exposiqão adequada do produto, contendo registro no
dados de identificação, procedência, fabricaçãa, e quando aplicável, a método de esterilizaqão. Produto deve possuir registro/notificaçãa/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 273178.

014

M

ademirvr

CSUP00118

M

HOSPITAL,

UNIVERSITÁRIO
DO OESTE,
DO PARANÁ
Hospital Universitário

do Oeste do Paraná

3224 —Santo Onofre
Fone: (45) 3321-5151—CEP 85.806-470

Av. Tancredo Neves,

Cascavel

—

PARA NA

Paraná

Memorando

GOVERNO DO ESTADO

006/2021

— SPPS

Cascavel,13/01/2020.
Vossa Senhoria
Ademir Vanin da Rocha
Almoxarifado
A

Assunto:

referência

técnicas para
solicitaqão 87811

Informações
da

composição

do

termo

de

documento tem por objetivo subsidiar a construção
de referência para abertura de processo licitatório e
registro de prego de agulha de biópsia, capa para microscópio
cirúrgico, cateter nasal tipo óculos, lâmina de bisturi e tala
de zimmer (Solicitaqão 87811).
No Anexo I são apresentadas
informações como: definiqão do
objeto, divisibilidade do item, obrigaqôes da contratante e da
contratada, documentaqão técnica para habilitaqão de empresas e
qualificação dos itens, critérios de avaliarão e de recebimento
dos produtos,
condições de fornecimento
e necessidade
de

0 presente

do Termo

comodato.

II

apresentadas
a(s) descrição(ões)
em
processo com o(s) código(s)
CATMAT,
a
inclusão/exclusão
itens na
de
solicitaqão
e da adequaqão
de amostra/catálogo/bula
para
avaliaqão
de produtos,
além de empresas
consultadas
para
elaboraqão da descrição técnica.
No

Anexo

detalhada(s)

são

do(s) iten(s)
necessidade
de

IMPORTANTE:

Embora

as informar-ões prestadas pelo SPPS estejam no formato

este documento ZKO SE CARACTERIZA
termo
de referência
di to, devendo
propriamente
ser
complementado e assinado pelo gestor do contrato e setores afins.
A adopção
do formato
tem por intui to facilitar
aos demais
envolvidos
no processo
o preenchimento
e cumprimento
dos
requisitos mínimos do Termo de Referência.

padrão de termo de referência,
como

Respeitosamente,

Elba Bispo dos Santos
Coord. Serviço de Padronização de Produtos
para a Saúde
Hospital Universitário do Oeste do Paraná

técnicas para composição
solicitação 87811

Informações

do termo

de

referência

da
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HOSPITAL,

UNIVERSITÁRIO
DO OESTE,
DO PARANÁ
Hospital Universitário

do Oeste do Paraná

3224 —Santo Onofre
Fone: (45) 3321-5151 —CEP 85.806-470

Av. Tancredo Neves,

Cascavel

Anexo

—

Parana

I

— Informações

I. FUND

solicitação

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Técnicas para composição do termo de referência.

NTAÇAO

de compra número 87811 tem por finalidade o registro de preço, por
Eletrônico, de agulha de biópsia, capa para microscópio cirúrgico,
cateter nasal tipo óculos, lâmina de bisturi e tala de zimmer, imprescindíveis
a assistência de pacientes ambulatoriais
e internados no HUOP.

A

meio de Pregão

OBJETO

Registro de preços para futura e eventual aquisição de agulha de biópsia, capa
para microscópio cirúrgico, cateter nasal tipo óculos, lâmina de bisturi e tala
de zimmer para consumo frequente no Hospital Universitário
do Oeste do Paraná
HUOP.

N10 DZFE NCZADO PARA MZCROEMP
TRAT
PEQUENO PORTE (EPP) — LEZ 123/2006

ZZZ.

Cota de até 254 para

ME

SA

(

) E EMP

SA DE

ou EPP:

itens 1037, 1036, 53714, 18500, 36114 e 72583, segundo análise
ser divisíveis e aplicada a cota de ME e EPP.

Os

do SPPS, podem

Já os demais itens em processo, segundo análise do SPPS, não são passíveis de
divisão. Considera-se inviável a divisão em cotas os produtos tendo em vista que (3„
este é um hospital de ensino e a variabilidade da apresentação dos dispositivos +z
de uma mesma categoria e dentro de um mesmo período pode influenciar e prejudicar
a linha de aprendizagem,
gerar situações de risco ao paciente e por considerar
que a instalação,
fixação e manuseio para manutenção do produto podem sofrer
variabilidade das técnicas aplicadas de acordo com fabricante/marca/modelo.
I
Localização dos fornecedores:
Durante
a análise
de mercado
o tem por rotina
estudar
os descritivos
disponibilizados
no banco de dados da ANVISA e dos fabricantes/detentor
do (D
registro, nos quais não é possível verificar a distribuição geográfica dos D,
possíveis fornecedores além do próprio fabricante, assim, pondera-se pela disputa ~
nacional.
IV.
GESTOR E FISCAIS DA ATA DE
GISTRO DE P COS/CONTRATO
Nome gestor: Ademir Vanin da Rocha

R.G.: 8.631.180-1
Telefone:

(45)3321-5316

As

fiscal técnico:
R.G.:

n

a do gestor

Nome

Telefone:

Nome

fiscal administrativo:

Assinatura

do

fiscal

Assinatura

do

fiscal

R.G.:

Telefone:

Informações

técnicas para composição

solicitaçâo 87811

do termo

de

referência

da
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HOSPITAL,

UNIVERSITÁRIO
DO OESTE,
DO PARANÁ
Hospital Universitário

do Oeste do Paraná
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Anexo

VI

I

.

—

Informações

PA RAMA
GOVERNO DO ESTADO

Técnicas para composição do termo de referência.

OBRIGAÇÕES DA CONT

TADA

caso de necessidade

de capacitação para uso dos produtos ou equipamentos,
a
vencedora deverá apresentar
um plano
de capacitação para todos os
usuários dos produtos e/ou equipamentos no HUOP, conforme especificação de cada
aterial. Esta capacitação poderá ocorrer com até 3 dias de duração, atendendo
os turnos matutino, vespertino e noturno. Os horários serão definidos junto ao
setor de Educação Continuada e ao gestor do contrato. Todos os custos com P
transportes, acomodação e alimentação serão da competência da contratada.
A contratada
poderá ser acionada pelo HUOP para novas capacitações para o uso
dos produtos ou equipamentos
sempre que julgar necessário.
0 serviço técnico deverá ser executado por profissional habilitado a executar
as atividades de capacitação e ou manutenção dos equipamentos parte integrante
deste contrato, e ficará sob responsabilidade
da empresa contratada.

Em

empresa

i.
ii.

Para preenchimento

do

Horário de entrega
Para preenchimento

setor solicitante
do produto

do

setor solicitante

Prazo de entrega/realização
Para preenchimento

do

:

do servi

ço:

setor solicitante

Condições de entrega do produto:
Os produtos deverão ser entregues
em suas embalagens
originais contendo dados de
identificação e procedência, não apresentando sinais de violação, amassamentos
ou ainda
submetidas
a exposição
climática,
interferindo
no processo
de
esterilização e armazenagem.
Prazo de validade do produto:
Para preenchimento

VIII.

0

setor solicitante

DAS OBRIGAÇÕES

0 SPPS não observou

Para preenchimento
DOC

~~

Q

U

processo.

X.

do

D,

NTAÇAO

nenhuma

do

TANTE

DA CONT

obrigação específica para

o

conjunto de itens deste

q,

setor solicitante

TÉCNICA JURÍDICA

0 proponente de produtos enquadrados como produtos para a saúde deverá apresentar
na forma impressa no envelope de habilitação:
Certificado de Licença Sanitária da proponente emitido pela autoridade sanitária P
competente dos Estados ou Distrito Federal ou Municípios,
aquela que couber,
onde constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento
está apto a exercer, regular.
Informações técnicas para composição
solicitação 87811

do termo

de

referência

da
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GOVERNO DO ESTAOO

de referência.

cópia
de licença vencido, a licitante deverá apresentar
do
de
cópia
acompanhada
protocolo da solicitação de sua revalidação,
legível
estar
deverão
certificado
do
revalidação
de
certificado vencido. Os protocolos
do órgão público
ou declaração
da tramitação
de comprovante
acompanhados
concedente da referida licença.
emitida pela ANVISA regular, onde
da proponente
Autorização de Funcionamento
está
constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento
da
Resolução
Conforme
legíveis e destacadas.
apto a exercer, perfeitamente
(ANVISA
alterações
suas
2014
e
abril
de
de
diretoria colegiada- RDC
em:
Disponível
SANITÁRIA).
VIGILÂNCIA
DE
NACIONAL
AGENCIA

Estando

o
do

certificado

n'6,

1'e

http://portal.anvisa.gov.br/consulta-empresas-autorizadas.
2018.
e
OBS.: A equipe técnica poderá diligenciar
sanitária
complementar que comprove a regularidade

técnicas para composição
solicitação 87811

Informações

do termo

de

Acessado em: 11

ou solicitar
do proponente.

referência

da

set.

documentação
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GOVERNO DO ESTADO

Informações

ESCLARECI

PARA NA

i

Técnicas para composição do termo de referência.
NTOS QU

TO A DOC

NTAÇAO

TÉCNICA DOS ITENS

0 proponente de produtos enquadrados como produtos para a saúde deverá apresentar
na forma impressa no envelope de habilitação ou de proposta:
Certificado de Licença Sanitária da fabricante ou detentora do registro emitido
sanitária competente dos Estados ou Distrito Federal ou
pela autoridade
Municípios, aquela que couber, onde constam as atividades sujeitas a vigilância
sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, regular.
Estando o certificado de licença vencido, a licitante deverá apresentar cópia
autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada

vencido. Os protocolos de revalidação do certificado
de comprovante da tramitação ou declaração do órgâo
acompanhados
público concedente da referida licença.
Autorização de Funcionamento da fabricante ou detentora do registro emitida pela
sujeitas a vigilância sanitária que o
ISA onde constam as atividades
legíveis e destacadas,
estabelecimento
está apto a exercer, perfeitamente
abril de
de
regular. Conforme Resoluçâo da diretoria colegiada- RDC
SANITÁRIA).
DE VIGILÂNCIA
(ANVISA — AGENCIA NACIONAL
2014 e suas alterações
http://portal.anvisa.gov.br/consulta-empresas-autorizadas.
em:
Disponível
2018.
em:
11
set.
cessado
do Produto no Ministério da Saúde conforme Lei
Registro/Cadastro/Notificação
de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que
ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos,
e suas
e dá outras Providências
Saneantes e Outros Produtos,
Cosméticos,

de cópia

deverão

do

estar

certificado

1'e

n'6,

n'.360,

D,

para a saúde, inclusive para
em:
Disponível
produtos
03/leis/L6360.htm. Acessado em: 25 ago. 2017a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil
de 28 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a migração do regisme
RDC
de cadastro para o regime de notificação dos dispositivos médicos de classe de
em:
Disponível
risco
.pdf/c7b53ecb2019
270
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3741322/RDC
21ba-4c6a-846a-ea9e4aca690d. Acessado 02/04/2019.
Serão aceitos documentos sob a forma de cópia do Diário Oficial ou obtidos
https://consultas.anvisa.gov.br/ii/saude/,
eletrônico
através
do
endereço
devidamente destacado o trecho pertinente para comprovação;
Para os produtos para a saúde dispensados de registro, cadastro e ou notificação,
as empresas deverão apresentar cópia do respectivo ato formal de dispensa de
registro, conforme as Resoluções da diretoria colegiada e alterações (RDC
de 17 de novembro de 2006; e RDC
de 22 de outubro de 2001; RDC
de 26 de outubro de 2015) da ANVISA.
documentação
e ou solicitar
OBS.: A equipe técnica poderá diligenciar
sanitária.
complementar que comprove a regularidade

alteraçôes,

n'70,

para os itens considerados
importados.

produtos

I.

n'07,

Informações

solicitação

técnicas para composição
87811

do termo

n'85,

n'0,

de

referência

da
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ÁLISE TÉCNICA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO DO PRODUTO NA
Para análise dos produtos solicitamos que o proponente:
modelo/referência
marca,
registro,
proposta
na
Informe

XIV.

conforme

anexados.
amostras/catálogos
Registro no
b. Para itens nos quais o proponente ofereça a mesma marca, modelo e exemplar
de
único
um
Ministério da Saúde será aceito, para fins de avaliarão,
ser,
deverá
amostra
Esta
de produto.
tamanhos
amostra para os diferentes
a
do item para o qual estiver previsto o maior quantitativo
preferencialmente,

ser registrado.
com a
c. Os catálogos deverão ser apresentados previamente impressos, legíveis,
mesmo
informe
o
do produto ofertado e, que preferencialmente,
indicação/marcação
código do produto constante no registro da ANVISA.
2. A equipe técnica poderá, sempre que necessário a análise das propostas,

solicitar

desta ordem.
informações complementares
cortadas e/ou
abertas, furadas,
manipuladas,
ser
amostras
poderão
4. As
se necessário, a fim de possibilitar a análise da equipe técnica.
desmontadas,
as
5. As amostras em conformidade não serão devolvidas aos proponentes,
a
dias
após
30
até
em
deverão ser retiradas
não conformes
consideradas
descartado(s)
será(âo)
produto(s)
apresentação do produto, após este período o(s)
as unidades de ensino do HUOP e campi da UNIOESTE.
ou encaminhadas
critérios
aprovado o produto que atender aos seguintes
considerada
6. Será

técnicos:
a. Conformidade

CQ

da
Os dados
do proponente.
de habilitação
documentos
Autorização
na
disposto
proponente apresentados na proposta devem coincidir com o
de Empresa e Licença Sanitária. São avaliados os itens: razão
de Funcionamento
social, CNPJ, endereço e natureza da atividade para qual a empresa está
habilitada. Podem ser utilizados como fontes de consulta outros documentos
ofertados na habilitação jurídica da empresa.
b. Constatada a habilitação da proponente, ou seja, a conformidade dos itens
avaliados já descritos, procede-se a avaliação dos produtos ofertados.
Conformidade da proposta com as especificações do edital;
Conformidade da amostra ou catálogo ou bula com as especificações do edital
apresentação, comprimento, material entre outros);
(embalagem,
Conformidade da amostra com a documentação técnica apresentada;
c. Ausência de alerta de restriçâo na ANVISA ou mesmo na tecnovigilância
(vigilância de produtos) do HUOP;
quando couber.
d. Conformidade com as normas regulamentadoras,
do
de ensino e de segurança
assistenciais,
necessidades
e. Atendimento as
paciente no HUOP, se o produto atende ao objetivo de uso sem prejudicar o paciente
e o usuário e sem comprometer a técnica.
OSTRAS,
NTAÇAO TÉCNICA E
SPONSÁVEL PELA AVALIAÇAO DA DOC
XVI.
SE HOUVER

dos

i.

ii.
iii.

Nome:

Elba Bispo dos Santos

R.G.: 6.979.506-4

(45)3321-5116
Andressa Folchini

Assinatura

do

(45)3321-5116

Assinatura
Assinatura

do

Telefone:

Nome:

R.G.: 5.692.872-3
Telefone:
Nome:

Informações

técnicas para composição

solicitação 87811

do termo

de

referência

da

avaliador

avaliador
do avaliador
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Técnicas para composição do termo de referência.

R.G. :

Telefone:

XVIII.

CRITÉRIOS PARA ASSINATU

Para preenchimento

do

DA ATA DE

GISTRO DE P

ÇOS

setor solicitante

NTO DA NOTA FISCAL
CEBI NTO E PAG
CONDIÇÕES PARA
XX.
o ~
e o entregue,
entre o produto cotado/avaliado
Caso se observe divergências
+>
Resolução
conforme
cabíveis
medidas
as
aplicadas
SPPS poderá solicitar que sejam

n. 180/2013

— COU/UNIOESTE.

Para preenchimento

XXII.

do

setor solicitante/Direção

VIGÊNCIA DA ATA DE

Para preenchimento

do

Financeira

GISTRO DE P

ÇOS/CONTRATO

setor solicitante

DA FO
XXIV.
ÇAO DE LOTES (Quando aplicável)
Lote I (1062, 72376 e 72377) — Considerando que a apresentação de tamanhos pode
variar de uma marca para outra, considerando que a escolha do tamanho adequado
influencia na aplicação do dispositivo, no desenvolvimento e sucesso do cuidado
inclusive, prevenir riscos a segurança de pacientes e
ao paciente podendo,
profissionais, faz-se necessário a formação de lote para compra dos produtos
garantindo assim uma escala regular de tamanhos do produto. 0 proponente deverá
neste caso oferecer a mesma marca e, quando possível, mesmo modelo e Registro no
Ministério da Saúde para cada tipo de item que estiver no lote. Caso a empresa
oferte marca diferente para itens que apresentem apenas a numeração diferente no

esmo

lote, será desclassificada.

(553, 67533, 555, 556 e 36372) — a formação dos lotes justifica-se pelas
ou para o fornecedor. Para a
vantagens dela decorrente seja para administração
única
empresa para produtos de mesma categoria
primeira, pois ao contratar uma
contrato
e fiscalização deste; e para o segundo,
do
facilita-se
a
gestão
e tipo
propostas de preço mais
de elaborar
por oferecer a este a possibilidade
na
e valores maiores envolvidos
competitivas por tratar-se de quantitativos
negociação. Resta ainda salientar que, a construção dos lotes obedeceu o critério
dos produtos, não sendo colocados itens diversos dentro de um
de similaridade
visto que
mesmo lote, deste modo não oferece-se risco de cerceamento de disputa,
fornecem
os
naturalmente
distribuidor
fabricante
ou
insumos
os
são
quais
Lote

II

diferentes

tamanhos.

XXVI.

Preencher
Nome

do

DO COMODATO

quando

(Quando

~+

aplicável)

couber

setor usuário:

setor:

Responsável

do

Informações

técnicas para composição

solicitação 87811

Assinatura
do termo

de

referência

da

responsável
Página 7 de 13

HOSPITAL,

UNIVERSITÁRIO
DO OESTE,
DO PARANÁ

Hospital Universitário

do Oeste do Paraná

3224 —Santo Onofre
Fone: (45) 3321-5151—CEP 85.806-470

Av. Tancredo Neves,

Cascavel - Paraná

Anexo

I

—

Informações

GOVERNO DO ESTADO

Técnicas para composição do termo de referência.

R.G.:

do responsável pelo
de Patrimônio:
Nome do responsável
pelo
setor de Eng. Clínica:

Telefone:

Nome

setor

XXVIII.

Nome:

SPONSÁVEL

Ademir

PARA NA

Edson Marcos Gonçalves

Rafael Machado

PELA ELABO

ÇAO DO

TE

0

Assinatura

responsável

Assinatura

responsável

Assinat

responsável

Vanin da Rocha

R.G.: 8.631.180-1
Telefone:

(45)3321-5316

XXIX.
SPONSÁVEL PELA
Nome: Elba Bispo dos Santos

ELABORAÇAO

DAS INFO

ÇÕES TÉCNICAS

R.G.: 6.979.506-4

(45)3321-5116
Andressa Folchini

Assinatura

responsável

(45)3321-5116

Assinatura

responsável

Telefone:

Nome:

R.G.: 5.692.872-3
Telefone:

técnicas para composição
solicitação 87811

Informações

do termo

de

referência

da
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Situação

Conforme

PARA NA
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técnicas dos itens

Observação

Descrição

Cateter nasal
tipo 6culos

Descrição licitação
Cânula / cateter nasal adulto tipo óculos, com formato
a
substituindo
sobre a orelha, com prolongamento,
necessidade de adaptação do látex, sendo conectado
direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC,

A/C/B

flexível, macio, com pronga em silicone com contorno
uma
fixação segura e
proporcinando
arredondado,
confortável ao paciente, comprimento do tubo com no

mínimo 2 metros. Descartável.
com
a abertura
que permita

Embalagem

exposição

resistente,

do
adequada
dados
de
no
registro
MS,
contendo
produto,
e quando
fabricação,
procedência,
identificação,
aplicável, o método de esterilização. Produto deve

Grupo

Marca / Empresas

consultadas

S/S/N

//
//
//
//
//

S/S/N

//
//
//
//
//

vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
da Saúde. Detentor do registro deve
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. C6digo BR
aproximado: 395230.
Cânula / cateter nasal pediátrico tipo 6culos, com
com
prolongamento,
a
orelha,
sobre
formato
do látex,
de adaptação
a necessidade
substituindo
direto ao frasco umidificador.
conectado
sendo
macio, com pronga em
em PVCg flexível,
silicone com contorno arredondado, proporcinando uma
fixação segura e confortável ao paciente, comprimento

Confeccionado

72376

Conforme

Cânula

nasal

pediátrico
tipo 6culos

do tubo com no mínimo 2 metros. Descartável. Embalagem
com exposição
a abertura
resistente,
que permita
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
e quando
fabricação,
procedência,
identificação,
aplicável, o método de esterilização. Produto deve

vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. C6digo BR
aproximado: 395230.
nasal neonatal tipo óculos, com
Cânula
/ cateter
com
prolongamento,
orelha,
sobre
a
formato
do látex,
de adaptação
substituindo
a necessidade
Cânula nasal
S/S/N
direto ao frasco umidificador.
conectado
neonatal tipo sendo
Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga em
óculos
silicone com contorno arredondado, proporcinando uma
fixação segura e confortável ao paciente, comprimento
no

72377

Conforme

Informações

técnicas para composição do termo de referência da solicitação 87811

//
//
//
//
//
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técnicas dos itens
do tubo com no mínimo

resistente,

adequada

2

metros. Descartável.

Embalagem

com exposição
a abertura
permita
do produto, contendo registro no MS, dados de

que

e quando
fabricação,
procedência,
identificação,
aplicável, o método de esterilização. Produto deve
vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
da Saúde. Detentor do registro deve
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR

395230.
metálica para

aproximado:

Tala

1037

Conforme

imobilização

(tala

de

Zimmer)

(+ 10 mm) para imobilização de
dedos, confeccionada em alumínio com bordas lisas e
Embalagem
com
espuma.
revestida
arredondadas,
com exposição
a abertura
resistente,
que permita
Tala de
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
Zimmer — 16 x
e quando
fabricação,
procedência,
identificação,
250 mm
aplicável, o método de esterilização. Produto deve
tamanho

de 16 x 250

mm

N/S/N

vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
da Saúde. Detentor do registro deve
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado:

452222.

(tala de Zimmer)
metálica para imobilização
tamanho de 19 x 180 mm (+ 10 mm) para imobilização de
dedos, confeccionada em alumínio com bordas lisas e
Embalagem
com
espuma.
revestida
arredondadas,
com exposição
a abertura
resistente,
que permita
Tala

1036

53714

Conforme

Conforme

Informaçoes

//
//
//
//
//

Tala de
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de N/8/S
Zimmer — 19 x
e quando
fabricação,
procedência,
identificação,
180 mm
aplicável, o método de esterilização. Produto deve
vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
da Saúde. Detentor do registro deve
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código Br
aproximado: 452219.
(tala de Zimmer)
Tala metálica para imobilização
tamanho de 26 x 180 mm (f 10 mm) para imobilização de
dedos, confeccionada em alumínio com bordas lisas e
Embalagem
com
espuma.
revestida
arredondadas,
Tala de
N/8/N
com exposição
a abertura
Zimmer — 26 x resistente,
que permita
180 mm
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
e quando
fabricação,
procedência,
identificação,
aplicável, o método de esterilização. Produto deve
vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro

técnicas para composição do termo de referência da solicitação 87811

//
//
//
//
//

//
//
//
//
//
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— Informações

GOVERNO DO ESTADO

técnicas dos itens
Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 452220.
Lâmina para Faca de Enxerto (Faca de Blair) de 6".
com
a abertura
resistente,
Embalagem
que permita
exposição adequada do produto, contendo registro no
procedência, fabricação,
MS, dados de identificação,
no

Incluso na

12416

Recomend

ado a

exclusão

solicitação

87917 (Gestor
informou

que
tem estoque
da para

Lâmina para

faca de

Conforme

aplicável,

registro/notificação/cadastro
possuir
no Ministério da Saúde. Detentor do
vigente/regular
registro deve possuir AFE e Licença Sanitária
regulares. PREÇO MÉDIO: Para cotação apresentar o
valor por lâmina. C6digo BR aproximado:369379.
cirúrgico estéril. Produto
Capa para microsc6pio
em material
com visor
em plástico,
confeccionado
dimensões mínimas de 85
rigido, ambos transparentes,
x 160 cm, com fitas adesivas para ajuste da capa ao

Capa para

abertura

microsc6pio
com

visor

equipamento.

36114

Conforme

video

cirurgia

resistente,

Conforme

Informações

Agulha

de

biopsia

S/S/N

//
//
//
//
//

S/S/N

//
//
//
//
//

435192.

do aparelho de videocirurgia,
Capa para prolongamentos
de baixa
de polietileno
modelo envelopada/sanfonada
nas dimensões minímas
densidade com aro, transparente,
embalagem
em dupla
de 250 cm x 12 cm. Apresentação
estéril. Embalagem resistente, que permita a abertura
contendo registro
com exposição adequada do produto,
procedência,
identificação,
de
dados
no
MS,
de
o método
aplicável,
quando
e
fabricaçâo,

esterilização.

Produto

registro/notificação/cadastro
Ministério da Saúde. Detentor
Sanitária
AFE
Licença
e
72583

a
que permita
contendo
do produto,

registro no MS, dados de identificação, procedência,
método
de
o
aplicável,
quando
e
fabricação,
deve
possuir
Produto
esterilização.
no
vigente/regular
registro/notificação/cadastro
Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir
BR
C6digo
Sanitária
regulares.
AFE
e Licença
aproximado:

Capa para

Embalagem

exposição adequada

com

//
//
//
//
//

Produto

enxerto de
pele n. 06

aguardar)

18500

e quando
deve

esterilização.

o método de

deve

vigente/regular

registro
regulares.

do

possuir

no

deve possuir
BR
Código

aproximado:300346.
de Biópsia da medula óssea, tipo JAMISHIDI, 9
Deve
confeccionado em aço inoxidável.
G x 15 cm,
conter: cânula externa de calibre 9 G e comprimento de

Agulha

técnicas para composição do termo de referência da solicitação 87811

8/S/N
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técnicas dos itens
medula

9

óssea

G

15 cm, com conexão para seringa luer lock, mandril e
ser
deve
amostra.
0 produto
de
extrator

um

reutilizável/reprocessável/autoclaváve,
a abertura
que permita

resistente,

embalagem

com exposição
no MS, dados de

do produto, contendo registro
e quando
fabricação,
procedência,
identificação,
aplicável, o método de esterilização. Produto deve
vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
da Saúde. Detentor do registro deve
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR

adequada

aproximado:
de

Lâmina

553

67533

555

Conforme

Conforme

Conforme

Informações

437551.

bisturi

n.

11, descartável,

estéril,

confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Embalagem
com exposição
a abertura
resistente,
que permita
Lâmina de
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
e quando
fabricação,
procedência,
bisturi n. 11 identificação,

aplicável,

o método

de

esterilização.

Produto

N/S! S

deve

//
//
//
//
//

N/S/N

deve

//
//
//
//
//

vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
da Saúde. Detentor do registro deve
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado:313571.
estéril,
n. 12, descartável,
Lâmina
de bisturi
confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Embalagem
com exposição
a abertura
resistente,
que permita
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
Lâmina de
e quando
fabricação,
procedência,
bisturi n. 12 identificação,

aplicável,

o método

de

esterilização.

Produto

vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
da Saúde. Detentor do registro deve
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 313628.
estéril,
n. 15, descartável,
Lâmina
de bisturi
confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
Lâmina de
cabo, com proteção na lâmina. Embalagem N/S/S
adaptação
bisturi n. 15 resistente, ao que
com exposição
a abertura
permita
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
e quando
fabricação,
procedência,
identificação,

técnicas para composição do termo de referência da solicitação 87811

II

//
//
//
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//
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Conforme

Conforme

GOVERNO DO ESTADO

técnicas dos itens
aplicável, o método de esterilização. Produto deve
vigente/regular
possuir registro/notificaçâo/cadastro
da Saúde. Detentor do registro deve
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 273178.
estéril,
n. 21, descartável,
de bisturi
Lâmina
confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Embalagem
resistente, que permita a abertura com exposição
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de N/S/S
Lâmina de
e quando
fabricação,
procedência,
bisturi n. 21 identificação,

aplicável,

o método

de

esterilização.

Produto

deve

//
//
//
//
//

deve

//
//
//
//
//

vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
da Saúde. Detentor do registro deve
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 273179
estéril,
n. 23, descartável,
Lâmina
de bisturi
confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Embalagem
resistente, que permita a abertura com exposição
Lâmina de
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de N/S/S
e quando
fabricação,
procedência,
bisturi n. 23 identificação,

aplicável,

o método

aproximado:

313631.

de

esterilização.

Produto

vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
da Saúde. Detentor do registro deve
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR

Informações

técnicas para composição

do termo de

referência da solicitação 87811
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Estadtlal do Oeste do Parana

Universidade

HUOP - Solicitação de Compras

Estsevvl vv oeste eo paisana
tersaiel Univervssnv

universidade

Solicitante : Ademir Vanin Da Rocha

Liberação
Forma Compra

Local Estoque : Almoxarifado

: Ademir

Número

: 87.811

Dt. Soiic

: 04/01/2021 15:04

Dt. Liber

: 13/01/2021 13:40

1

——
/I

Vanin da Rocha

: Pesquisa de Preços

Observação : Solicito a abertura de licitação para contemplar os desertos e frustrados do pregões PE 047, 050 e 056/2020.

Seq.

Qtde. Unid.

Código Descrição material

Vl. Unit.

Vl. Total

A/C/B

Marca última compra

Fornecedor última compra
Descrição completa

4.500,00 Pç

001

001.062 Cateter nasal tipo óculos
61418042000131 — Cirurgica Fernandes Com

1,320

5.940,000

N/N/N

Biosani

Mat Cirur. Hosp.

@lã(a / cateter nasal adulto tipo óculos, com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de adaptação do látex, sendo
conectado direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga em silicone com contorno arredondado, proporcinando uma
fixação segura e confortável ao paciente, comprimento do tubo com no minimo 2 metros. Descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com
exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização.
Produto deve possuir registro/notificaçáo/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária
regulares. Código BR aproximado: 395230.

1.200,00 Pç

002

072.376 Cânula nasal pediátrico tipo óculos

0,000

0,000

N/N/N

Cânula / cateter nasal pediátrico tipo óculos, com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de adaptação do látex, sendo
conectado direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC, flexíve, macio, com pronga em silicone com contorno arredondado, proporcinando uma
fixação segura e confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2 metros. Descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com
exposiçao adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização.
Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária
regulares. Código BR aproximado: 395230.

1.200,00 Pç

u3

072.377 Cânula nasal neonatal tipo óculos

0,000

0,000

N/N/N

Canula / cateter nasal neonatal tipo óculos, com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de adaptaçao do látex, sendo
conectado direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC, flexivel, macio, com pronga em silicone com contorno arredondado, proporcinando uma
fixação segura e confortável ao paciente, comprimento do tubo com no minimo 2 metros. Descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com
exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificaçao, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização.
Produto deve possuir registro/notificaçao/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária
regulares. Código BR aproximado: 395230.

120,00 Pç

004

001.037 Tala de Zimmer - 16 x 250 mm
11101480000101- Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.

0,640

76,800

N/N/N

MSO

Tala metálica para imobilizaçao (tala de Zimmer) tamanho de 16 x 250 mm (a 10 mm) para imobilizaçao de dedos, confeccionada em aluminio com bordas
lisas e arredondadas, revestida com espuma. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS,
dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 452222.

005

240,00 Pç

001.036 Tala de Zimmer - 19 x 180 mm
11101480000101- Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.

0,530

127,200

N/N/N

MSO

Tala metálica para imobilização (tala de Zimmer) tamanho de 19 x 180 mm (+ 10 mm) para imobilização de dedos, confeccionada em aluminio com bordas
lisas e arredondadas, revestida com espuma. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS,
dados de identificação, procedencia, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saude. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código Br aproximado: 452219. 7tv

006

120,00 Pç

053.714 Tala de Zimmer-26 x 180 mm
11101480000101— Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.

0,650

78,000

POLAR FIX/26x180 mm

N/N/N

/

Tala metálica para imobilizaçao (tala de Zimmer) tamanho de 26 x 180 mm (á 10 mm) para imobilizaçao deOQJQ, QQ@Qonada em alumínio com bordas
lisas e arredondadas, revestida com espuma. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS,
dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 452220.

008 .

360,00 un

018.500 Capa para microscópio com visor
24118004000137 —Angular Produtos Para Saude Ltda

28,750
Ventura

Capa para microscópio cirúrgico estéril. Produto confeccionado em plástico, com visor em material rígido, ambos transparentes, dimensoes minimas de 85
x 160 cm, com fitas adesivas para ajuste da capa ao equipamento. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto,
contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir
registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 435192.

009

Q

2.400,00 un

g

036.114 Capa para video cirurgia
24118004000137 - Angular Produtos Para Saude

2,220

5.328,000

N/N/N

Roseni

Ltda

Capa para prolongamentos do aparelho de videocirurgia, modelo envelopada/sanfonada
de polietileno de baixa densidade com aro, transparente, nas
dimensões minímas de 250 cm x 12 cm. Apresentação em dupla embalagem estéril. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposiçao
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. produto
deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.
Código BR aproximado:300346.

010

20,00

un

P

072.583 Agulha de biopsia medula óssea 9 G

0,000

0,000

Agulha de Biópsia da medula óssea, tipo JAIvIISHIDI, 9 G x 15 cm, confeccionado em aço inoxidável. Deve conter: cãnula externa de calibre 9 G e
comprimento de 15 cm, com conexão para seringa luer lock, mandril e um extrator de amostra.
produto deve ser reutilizável/reprocessável/autoclaváve,
embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedencia,
fabricação, e quando aplicávef, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde.

0

Detentor do registro deve possuir AFE
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Forma Compra : Pesquisa de Preços

Observação : Solicito a abertura de licitação para contemplar os desertos e frustrados do pregões PE 047, 050 e 056/2020.

011,3 4.800,00 un

000.553 Lâmina de bisturi n. 11
61418042000131 - Cirurgica Fernandes Com

0,200
Mat Cirur. Hosp.

!%lira de

960,000

N/N/N

Maxicor
de rebarbas e sinais de

oxidaçáo, ponta afiada, perfeita
bistun n. 11, descartável, esteril, confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS,
dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilizaçao. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado:313571.

012

013

.4

+~

P

.

600,00

un

067.533 Lâmina de bisturi n. 12
61418042000131 - Clrurgica Fernandes Com

0,200

120,000

N/N/N

Sterilance

Mat Cirur. Hosp.

U4@a de bisturi n. 12, descartável, estéril, confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidaçáo, ponta afiada, perfeita
adaptaçáo ao cabo, com proteçáo na lamina. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS,
dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 31 3628.

3.600,00 un

000.555 Lâmina de bisturi n. 15
61418042000131 - Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp.

0,200

720,000

N/N/N

UlrI@a de bisturi n. 15, descartável, estéril, confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com proteção na lamina. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS,
dados de identificação, procedencia, fabricaçao, e quando aplicável, o método de esterilizaçáo. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saude. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 273178.

1.000,00 un

000.556 Lâmina de bisturi n. 21
61418042000131 - Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp.

0,200

200,000

N/N/N

Labor Import/ Inox — n. 21/4424/
de rebarbas%4%%@rlfção, ponta afiada, perfeita

Ali(@a de bisturi n. 21, descartável, estéril, confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta
adaptação ao cabo, com proteçao na lamina. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS,
dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 273179

015

10.000,00 un

036.372 Lâmina de bisturi n. 23
61418042000131 - Cirurgica Fernandes Com

0,200

2.000,000

N/N/N

Mat Cirur. Hosp.

Ulr1frIa de bisturi n. 23, descartável, esténl, confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidaçáo, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com proteção na lamina. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS,
dados de identificação, procedencia, fabricaçáo, e quando aplicável, o método de esterilizaçao. Produto deve possuir registro/notificaçáo/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 313631.

Total Itens

14

25.900,00

Valor Total

Informações Contábeis
Conta contábil

Rubrica

Material Hospitalar

1.4.1.0.3.3.90.30.36

Ademir

in

Valor Prev.

25.900,0000

da Rocha

xarifado
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Anexo

I

PARANÁ
para composição do termo

GOVERNO DO ESTADO

de referência.

I.

D'TAÇAO
solicitarão de compra

número 87811 tem por finalidade o registro de preço, por
Eletrônico, de agulha de biópsia, capa para microscópio cirúrgico,
cateter nasal tipo óculos, lâmina de bisturi e tala de zimmer, imprescindíveis
e internados no HUOP.
a assistência de pacientes ambulatoriais

meio de Pregão

OB

r~
~~

TO

Registro de preços para futura e eventual aquisição de agulha de biópsia, capa
para microscópio cirúrgico, cateter nasal tipo óculos, lâmina de bisturi e tala
do Oeste do Paraná
de zimmer para consumo frequente no Hospital Universitário
HUOP.

III.

PEQ

T
NO

NCZ
NTO DZPE
T
PORTE (EPP) — LEZ

Cota de até 25D para

ou EPP:

~

0

P

123/200Ó

MICROEMP

SA (

itens 1037, 1036, 53714, 18500, 36114 e 72583, segundo análise
ser divisíveis e aplicada a cota de ME e EPP.

Os

SA DE

) E EMP

do SPPS, podem

Já os demais itens em processo, segundo análise do SPPS, não são passíveis de
divisão. Considera-se inviável a divisão em cotas os produtos tendo em vista que ~
este é um hospital de ensino e a variabilidade da apresentação dos dispositivos ~z
de uma mesma categoria e dentro de um mesmo período pode influenciar e prejudicar
gerar situações de risco ao paciente e por considerar
a linha de aprendizagem,
fixação e manuseio para manutenção do produto podem sofrer
que a instalação,
variabilidade das técnicas aplicadas de acordo com fabricante/marca/modelo.
Localização dos fornecedores:
rotina estudar os descritivos
o tem por
de mercado
a análise
Durante
do I/)
ANVISA
e dos fabricantes/detentor
da
no banco de dados
disponibilizados
dos
geográfica
distribuição
a
verificar
possível
não
é
registro, nos quais
possíveis fornecedores além do próprio fabricante, assim, pondera-se pela disputa ~
nacional.
TO
GISTRO DE P ÇOS/CONT
GESTOR E FISCAIS DA ATA DE
IV.

gestor: Ademir
R.G.: 8.631.180-1

Nome

Vanin

da Rocha

(45)3321—5316
fi scal técnico :

Telefone:
Nome

R.G. :
Telefone:
Nome

fiscal administrativo

R.G.:

Telefone:

:

Assina ur

o

gestor

Assinatura

do

fiscal

Assinatura

do

fiscal
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OBRIGAÇÕES DA CONT

*T'>A

a
de capacitação para uso dos produtos ou equipamentos,
os
todos
para
capacitação
de
um
plano
apresentar
deverá
empresa vencedora
usuários dos produtos e/ou equipamentos no HUOP, conforme especificação de cada
material. Esta capacitarão poderá ocorrer com até 3 dias de duração, atendendo
os turnos matutino, vespertino e noturno. Os horários serão definidos junto ao
setor de Educação Continuada e ao gestor do contrato. Todos os custos com
transportes, acomodação e alimentação serão da competência da contratada.
poderá ser acionada pelo HUOP para novas capacitações para o uso
A contratada
sempre que julgar necessário.
dos produtos ou equipamentos
0 serviço técnico deverá ser executado por profissional habilitado a executar
as atividades de capacitarão e ou manutenção dos equipamentos parte integrante
da empresa contratada.
deste contrato, e ficará sob responsabilidade
0 Almoxarifado não observou nenhuma obrigação específica para o conjunto de itens

caso de necessidade

Em

o,

i.
ii.

deste processo.
Horário de entrega do produto:
Universitário do Oeste do Paraná — HUOP, no Setor de Almoxarifado,
No Hospital
subsolo do prédio do CEAPAC, na Rua Carijós, s/n, CEP 85.806-310 — Cascavel,
de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 horas e das 13:00 as
Estado do Paraná,
17:00 horas e aos sábados, das 08:00 as 12:00 horas.
Prazo de entrega /realização do serviço:
.

dias após a envio da ordem de compra
Universitário do Oeste do Paraná;
Dez

pelo Setor de Compras

do

U

Hospital ~

Condições de entrega do produto:
originais contendo dados de
em suas embalagens
Os produtos deverâo ser entregues
identificação e procedência, não apresentando sinais de violação, amassamentos
de
no processo
interferindo
climática,
a exposição
submetidas
ou ainda

esterilização

o,
z+

e armazenagem.
Prazo de validade do produto:

0 fornecedor

validade

deverá

total.

VIII.
processo.

0 Almoxarifado

deste processo.
DOC

o produto

DAS OBRIGAÇÕES DA CONT

0 SPPS não observou

X.

entregar

nenhuma

não observou

NTAÇAO

com no mínimo

(dois terços)

de sua ~
D

'T'E

obrigação específica para
nenhuma

2/3

o

conjunto

de

itens deste

o,

obrigação específica para o conjunto de itens
H

TÉCNICA JURÍDICA

0 proponente de produtos enquadrados como produtos para a saúde deverá apresentar
na forma impressa no envelope de habilitação:
Certificado de Licença Sanitária da proponente emitido pela autoridade sanitária P
aquela que couber,
competente dos Estados ou Distrito Federal ou Municípios,
onde constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento
está apto a exercer, regular.
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cópia
de licença vencido, a licitante deverá apresentar
de cópia do
acompanhada
da solicitarão de sua revalidação,
do certificado deverão estar
Os protocolos de revalidacão
do órgão público
da tramitação
ou declaração
comprovante

o certificado
legível do protocolo
certificado vencido.

Estando

acompanhados

de

concedente da referida licença.
emitida pela ANVISA regular, onde
Autorizarão de Funcionamento
da proponente
constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está
legíveis e destacadas. Conforme Resolução da
apto a exercer, perfeitamente
abril de 2014 e suas alterações (ANVISA
diretoria colegiada- RDC
de
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA).
Disponível
em:
AGENCIA
NACIONAL
DE
Acessado em: 11 set.
http://portal.anvisa.gov.br/consulta-empresas-autorizadas.

n'6,

2018.
OBS.:

1'e

A
técnica poderá diligenciar
e ou solicitar
equipe
complementar que comprove a regularidade
sanitária do proponente.

documentação
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Técnicas para composição do termo de referência.
NTOS

QU'O

A DOC

NTAÇAO

TÉCNICA DOS ITENS

0 proponente de produtos enquadrados como produtos para a saúde deverá apresentar
impressa no envelope de habilitação ou de proposta:

na forma

de Licença Sanitária da fabricante ou detentora do registro emitido
autoridade
sanitária competente dos Estados ou Distrito Federal ou
Municípios, aquela que couber, onde constam as atividades sujeitas a vigilância
sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, regular.
Estando o certificado de licença vencido, a licitante deverá apresentar cópia
autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada
do certificado
de cópia do certificado vencido. Os protocolos de revalidação
deverão estar acompanhados de comprovante da tramitação ou declaração do órgão
público concedente da referida licença.
Autorização de Funcionamento da fabricante ou detentora do registro emitida pela
ANVISA
onde constam
as atividades
sujeitas a vigilância sanitária que o
estabelecimento
está apto a exercer, perfeitamente
legíveis e destacadas,
abril de
regular. Conforme Resolução da diretoria colegiada- RDC
de

Certificado

pela

n'6,

1'e

alterações (ANVISA — AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÂRIA).
em:
http://portal.anvisa.gov.br/consulta-empresas-autorizadas.
cessado em: 11 set. 2018.
Registro/Cadastro/Notificação
do Produto no Ministério da Saúde conforme Lei
de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que
ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos,

2014 e suas
Disponível

n'.360,

Saneantes e Outros Produtos,
Providências
e dá outras
e suas
para os itens considerados produtos para a saúde, inclusive para
em:
produtos
importados.
Disponível
http://www.planalto.gov.br/ccivil
03/leis/L6360.htm. Acessado em: 25 ago. 2017a.
RDC
de 28 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a migração do regisme
de cadastro para o regime de notificação dos dispositivos médicos de classe de
risco
em:
Disponível
270 2019 .pdf/c7b53ecbhttp://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3741322/RDC
21ba-4c6a-846a-ea9e4aca690d. Acessado 02/04/2019.
Serão aceitos documentos sob a forma de cópia do Diário Oficial ou obtidos
através
do
endereço
eletrônico
https://consultas.anvisa.gov.br/4/saude/,
devidamente destacado o trecho pertinente para comprovação;
Para os produtos para a saúde dispensados de registro, cadastro e ou notificação,
as empresas deverão apresentar cópia do respectivo ato formal de dispensa de
registro, conforme as Resoluções da diretoria colegiada e alterações (RDC
de 22 de outubro de 2001; RDC
de 17 de novembro de 2006; e RDC
de 26 de outubro de 2015) da ANVISA.
OBS.: A equipe técnica poderá diligenciar
e ou solicitar
documentação
complementar que comprove a regularidade
sanitária.

Cosméticos,

alterações,

n'70,

I.

n'07,

n'85,

n'0,

o,
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XIV.

ÁLISE TÉCNICA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO DO PRODUTO NA
Para análise dos produtos solicitamos que o proponente:
modelo/referência
marca,
Informe
na
registro,
proposta

conforme

amostras/catálogos

anexados.
b. Para itens nos quais o proponente ofereça a mesma marca, modelo e Registro no
Ministério da Saúde será aceito, para fins de avaliação, um único exemplar de
Esta amostra deverá ser,
tamanhos
de produto.
amostra para os diferentes
a
preferencialmente,
do item para o qual estiver previsto o maior quantitativo

ser registrado.
c. Os catálogos deverão ser apresentados previamente impressos, legíveis, com a
informe o mesmo
indicarão/marcarão
do produto ofertado e, que preferencialmente,
código do produto constante no registro da ANVISA.
2. A equipe técnica poderá, sempre que necessário a análise das propostas,
solicitar informações complementares desta ordem.
cortadas e/ou
4. As amostras poderão ser manipuladas,
abertas,
furadas,
desmontadas,
se necessário, a fim de possibilitar a análise da equipe técnica.
as
5. As amostras em conformidade não serão devolvidas aos proponentes,
deverão ser retiradas
em
consideradas
não conformes
até 30 dias após a
apresentação do produto, após este período o(s) produto(s) será(ão) descartado(s)
ou encaminhadas
as unidades de ensino do HUOP e campi da UNIOESTE.
6. Será considerada aprovado o produto que atender aos seguintes critérios

técnicos:

a.

M

@

Os dados
da
de habilitação
do proponente.
na proposta devem coincidir com o disposto na Autorização
de Funcionamento
de Empresa e Licença Sanitária. São avaliados os itens: razão
social, CNPJ, endereço e natureza da atividade para qual a empresa está
habilitada. Podem ser utilizados como fontes de consulta outros documentos
ofertados na habilitação jurídica da empresa.
b. Constatada a habilitação da proponente, ou seja, a conformidade dos itens

Conformidade

proponente

dos

apresentados

documentos

já descritos, procede-se a avaliação dos produtos ofertados.
Conformidade da proposta com as especificações do edital;
Conformidade da amostra ou catálogo ou bula com as especificações do edital
apresentação, comprimento, material entre outros);
(embalagem,
Conformidade da amostra com a documentação técnica apresentada;
c. Ausência de alerta de restrição na ANVISA ou mesmo na tecnovigilância
(vigilância de produtos) do HUOP;
d. Conformidade com as normas regulamentadoras,
quando couber.
e. Atendimento as necessidades assistenciais, de ensino e de segurança do
paciente no HUOP, se o produto atende ao objetivo de uso sem prejudicar o paciente
e o usuário e sem comprometer a técnica.
'S,
XVI.
SPONSÁVEL PELA AVALIAÇAO DA DOC
NTAÇAO TÉCNICA E
SE HOUVER
avaliados

i.

ii.
iii.

'ST

Nome:

Elba Bispo dos Santos

R.G.: 6.979.506-4

(45)3321-5116
Andressa Folchini

Telefone:
Nome:

Assinatura

do

Assinatura
Assinatura

do

avaliador

R.G.: 5.692.872-3
Telefone:
Nome:

(45)3321—5116

avaliador
do avaliador

I
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Informações

R.G.:
Telefone:

CRITÉRIOS P'

XVIII.

0 Almoxarífado não
registro de preço

'A

ASSINATU

ATA DE

GISTRO DE P

critérios específicos para assinatura

identificou

PAG'TO

ÇOS

da

ata

de ~0

FISCAL
o ~
e o entregue,
entre o produto cotado/avaliado
Caso se observe divergências
SPPS poderá solicitar que sejam aplicadas as medidas cabíveis conforme Resolução ~~

XX.

CONDIÇÕES

n. 180/2013

12 meses

CEBI

>

NTO E

DA NOTA

— COU/UNIOESTE.

Para preenchimento

XXII.

PARA

do

M

setor solicitante/Direção

VIGÊNCIA DA ATA DE

apartir

GISTRO DE P

Financeira
ÇOS/CONT

'TO

da data de homologação.

XXIV.
DA FO
ÇÂO DE LOTES (Quando aplicável)
Lote I (1062, 72376 e 72377) — Considerando que a apresentação de tamanhos pode
variar de uma marca para outra, considerando que a escolha do tamanho adequado
influencia na aplicação do dispositivo, no desenvolvimento e sucesso do cuidado
inclusive, prevenir riscos a segurança de pacientes e
ao paciente podendo,
profissionais, faz-se necessário a formação de lote para compra dos produtos
garantindo assim uma escala regular de tamanhos do produto. 0 proponente deverá
neste caso oferecer a mesma marca e, quando possível, mesmo modelo e Registro no
Ministério da Saúde para cada tipo de item que estiver no lote. Caso a empresa
oferte marca diferente para itens que apresentem apenas a numeração diferente no

lote, será desclassificada.

esmo

Lote II (553, 67533, 555, 556 e 36372) — a formação dos lotes justifica-se pelas
ou para o fornecedor. Para a
vantagens dela decorrente seja para administração
primeira, pois ao contratar uma única empresa para produtos de mesma categoria
e tipo facilita-se a gestão do contrato e fiscalização deste; e para o segundo,
de elaborar
propostas de preço mais
por oferecer a este a possibilidade
na
e valores maiores envolvidos
competitivas por tratar-se de quantitativos
critério
lotes
obedeceu
o
dos
salientar
a
construção
negociação. Resta ainda
que,
dos produtos, não sendo colocados itens diversos dentro de um
de similaridade
visto que
mesmo lote, deste modo não oferece-se risco de cerceamento de disputa,
fornecem os
naturalmente
ou distribuidor
os quais fabricante
são insumos
diferentes tamanhos.
DO COMODATO
XXVI.
(Quando aplicável)
Preencher
Nome

do

quando

setor usuário:

Responsável

R.G.:

couber

do

setor:

Telefone:

Assinatura

responsável

~~

8S—
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do responsável pelo
de Patrimôniot
Nome do responsável
pelo
setor de Eng. Clínica:
Nome

setor

XXVIII.

Nome:

SPONSÁVEL

Ademir

PARA NA
GOVERNO DO ESTADO

Edson Marcos Gonçalves

Rafael Machado

PELA E 'ORAÇAO

DO

TE

0

Assinatura

responsável

Assinatura

responsável

Vanin da Rocha

R.G.: 8.631.180-1
Telefone:

(45)3321-5316

XXIX.
SpONSÁVEL pELA E
Nome: Elba Bispo dos Santos

'=0

Assinatu
'ÇAO DAS INFO

esponsável

ÇÕES TÉCNICAS

R.G.: 6.979.506-4

(45)3321-5116
Andressa Folchini

Telefone:
Nome:

Assinatura

responsável

Assinatura

responsável

R.G.: 5.692.872-3
Telefone:

(45)3321—5116
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Situação

Conforme

PARANÁ
GovERNo Do E5TADQ

técnicas dos itens

Observação

Descrição

Cateter nasal
tipo óculos

Descrição licitação
Cânula / cateter nasal adulto tipo óculos, com formato
substituindo
a
sobre a orelha, com prolongamento,
necessidade de adaptação do látex, sendo conectado
direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC,

A/C/B

flexível, macio, com pronga em silicone com contorno
uma
fixação segura e
arredondado,
proporcinando
confortável ao paciente, comprimento do tubo com no

mínimo 2 metros. Descartável.
a abertura
com
que permita

Embalagem

exposição

resistente,

adequada
do
no
dados
de
contendo
registro
MS,
produto,
e quando
procedência,
fabricação,
identificaçâo,
aplicável, o método de esterilização. Produto deve

Grupo

Marca / Empresas

consultadas

S/S/N

//
//
//
//
//

S/S/N

//
//
//
//
//

vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
do registro deve
no Ministério
da Saúde. Detentor
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 395230.
Cânula / cateter nasal pediátrico tipo óculos, com
sobre
a
orelha,
com
prolongamento,
formato
de adaptação
do látex,
substituindo
a necessidade
conectado
direto ao frasco umidificador.
sendo
macio, com pronga em
em PVC, flexível,
silicone com contorno arredondado, proporcinando uma
fixação segura e confortável ao paciente, comprimento

Confeccionado

72376

Conforme

Cânula

nasal

pediátrico
tipo óculos

do tubo com no mínimo 2 metros. Descartável. Embalagem
com exposiçâo
a abertura
resistente,
que permita
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
fabricação,
e quando
identificação,
procedência,
aplicável, o método de esterilização. Produto deve

vigente/regular
possuir registro/notificaçâo/cadastro
Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 395230.
nasal neonatal tipo óculos, com
Cânula
/ cateter
orelha,
com
prolongamento,
formato
sobre
a
Cânula nasal
a necessidade
de adaptação
do látex,
substituindo
S/S/N
neonatal tipo sendo
umidificador.
direto
ao
frasco
conectado
óculos
Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga em
no

72377

Conforme

silicone

técnicas para composição
solicitação 87811

Informações

do termo de

com

contorno

referência

da

arredondado,

proporcinando

Página 8
de 12

uma

//
//
//
//
//
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técnicas dos itens
fixação segura e confortável ao paciente, comprimento
do tubo com no mínimo 2 metros. Descartável. Embalagem
com exposição
a abertura
resistente,
que permita
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
fabricação,
e quando
identificação,
procedência,
aplicável, o método de esterilização. Produto deve

vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
deve
no Ministério
da Saúde. Detentor do registro
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 395230.
(tala de Zimmer)
Tala metálica para imobilização
tamanho de 16 x 250 mm (+ 10 mm) para imobilização de
dedos, confeccionada em alumínio com bordas lisas e
com
Embalagem
revestida
espuma.
arredondadas,
com exposição
a abertura
resistente,
que permita

1037

Conforme

Tala de
adequada do produto, contendo registro no
Zimmer — 16 x
procedência,
fabricação,
identificação,
250 mm

MS, dados

de
e quando
Produto deve

aplicável, o método de esterilização.
vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
da Saúde. Detentor do registro deve
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR

452222.
metálica para imobilização
(tala de Zimmer)
tamanho de 19 x 180 mm (J 10 mm) para imobilização de
dedos, confeccionada em alumínio com bordas lisas e
com
Embalagem
arredondadas,
revestida
espuma.
a abertura
com exposição
resistente,
que permita

N/S/N

//
//
//
//
//

aproximado:

Tala

1036

53714

Conforme

Conforme

Tala de
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de N/8/S
Zimmer — 19 x
fabricação,
e quando
identificação,
procedência,
180 mm
aplicável, o método de esterilização. Produto deve
vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
da Saúde. Detentor do registro deve
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código Br
aproximado: 452219.
(tala de Zimmer)
Tala metálica para imobilização
tamanho de 26 x 180 mm (+ 10 mm) para imobilização de
dedos, confeccionada em alumínio com bordas lisas e
Tala de
revestida
com
espuma.
Embalagem
N/S/N
Zimmer — 26 x arredondadas,
com exposição
a abertura
resistente,
180 mm
que permita
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
e quando
procedência,
fabricação,
identificação,

técnicas para composição
solicitação 87811
Informações

do termo de

referência da
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PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

técnicas dos itens
aplicável,

de

o método

esterilização.

Produto

deve

vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
deve
no Ministério
da Saúde. Detentor do registro
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 452220.
microscópio
cirúrgico estéril. Produto
Capa para
com visor
em material
confeccionado
em plástico,
dimensões mínimas de 85
rígido, ambos transparentes,
x 160 cm, com fitas adesivas para ajuste da capa ao
18500

Conforme

Capa para

microscópio

visor

com

a
resistente,
permita
Embalagem
que
contendo
do produto,
com exposição adequada
registro no MS, dados de identificação, procedência,
o
método
de
aplicável,
fabricação,
e
quando

esterilização.

Produto

registro/notificação/cadastro
Ministério da Saúde. Detentor
Sanitária
Licença
AFE
e
aproximado: 435192.

36114

Conforme

Capa para

video

cirurgia

72583

Conforme

de

biopsia
medula óssea
9

Informações técnicas para composiçao
solicitação 87811

G

deve

vigente/regular

registro
regulares.

do

S/S/N

//
//
//
//
//

8/S/N

//
//
//
//
//

possuir

no

deve possuir
BR
Código

do aparelho de videocirurgia,
Capa para prolongamentos
de baixa
de polietileno
modelo envelopada/sanfonada
nas dimensões minímas
densidade com aro, transparente,
em dupla
embalagem
de 250 cm x 12 cm. Apresentação
estéril. Embalagem resistente, que permita a abertura
contendo registro
do produto,
com exposição adequada
procedência,
dados
de
identificação,
no
MS,
o
método
de
aplicável,
fabricação,
e
quando
deve
Produto
possuir
esterilização.
no
vigente/regular
registro/notificação/cadastro
Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir
BR
Sanitária
regulares.
Código
Licença
AFE
e

aproximado:300346.

Agulha

8/8/N

//
//
//
//
//

equipamento.

abertura

Agulha de Biópsia da medula óssea,
confeccionado em aço
G x 15 cm,
conter: cânula externa de calibre 9

tipo JAMISHIDI, 9
inoxidável. Deve

G

e comprimento

de

15 cm, com conexão para seringa luer lock, mandril e
deve
ser
amostra.
0 produto
extrator
de
um

reutilizável/reprocessável/autoclaváve,
a abertura
resistente,
que permita

com

embalagem

exposição

registro no MS, dados de
e quando
fabricação,
identificação,
procedência,
aplicável, o método de esterilização. Produto deve

adequada

do termo de

do produto,

contendo

referência da
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Conforme

GOVERNO DO ESTADO

técnicas dos itens

Lâmina

de

vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
no Ministério
da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 437551.
estéril,
n. 11, descartável,
Lâmina
de bisturi
confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Embalagem
com exposição
a abertura
resistente,
que permita

registro no MS, dados de
e quando
fabricação,
aplicável, o método de esterilização. Produto deve
vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
deve
do registro
da Saúde. Detentor
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
adequada

do produto,

bisturi n. 11 identificação,

contendo

procedência,

N/S/S

//
//
//
//
//

N/S/N

//
//
//
//
//

N/S/S

//
//
//
//
//

aproximado:313571.

estéril,
bisturi n. 12, descartável,
de
confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Embalagem
com exposição
a abertura
resistente,
que permita
Lâmina de
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
e quando
procedência,
fabricação,
bisturi n. 12 identificação,
Lâmina

67533

555

Conforme

Conforme

aplicável, o método de esterilização. Produto deve
vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
deve
da Saúde. Detentor do registro
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 313628.
estéril,
n. 15, descartável,
Lâmina
de bisturi
confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Embalagem
com exposição
a abertura
resistente,
que permita
Lâmina de
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
e quando
fabricaçâo,
procedência,
bisturi n. 15 identificação,
aplicável, o método de esterilização. Produto deve
vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
deve
do registro
da Saúde. Detentor
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 273178.

técnicas para composição
solicitação 87811

Informações

do termo de

referência

da
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PARANA
GOVERNO DO ESTADO

técnicas dos itens
estéril,
n. 21, descartável,
de bisturi
confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Embalagem
com exposição
a abertura
resistente,
que permita
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
Lâmina de
fabricação,
e quando
procedência,
bisturi n. 21 identificação,
Lâmina

556

36372

Conforme

Con forme

aplicável,

Lâmina

de

bisturi n.

Informações técnicas para composição
solicitação 87811

o método

de

esterilização.

Produto

N/S/S

//
//
//
//
//

N/S/S

//
//
//
//
//

deve

vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
deve
do registro
da Saúde. Detentor
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 273179
estéril,
bisturi n. 23, descartável,
Lâmina
de
confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Embalagem
com exposição
a abertura
resistente,
que permita

23

adequada do produto, contendo registro
fabricação,
e quando
procedência,
identificação,
aplicável, o método de esterilização. Produto deve
vigente/regular
possuir registro/notificação/cadastro
deve
do registro
da Saúde. Detentor
no Ministério
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR
aproximado: 313631.

do termo de

no MS, dados de

referência da
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<licitacao@apmedical.com.br>; Aaba - Licitação <licitacao@aaba.com.br>; Licitação Cirurgica
Aaba Anderson <anderson@aaba.com.br>; Paulo Veiga
Curitiba <licitacao@cirurgicacuritiba.com.br>;
macrosul@macrosul.com
<cfernandes@cfernandes.com.br>;
cfernandes@cfernandes.com.br
<veigaegolaspr@gmail.com>;
<macrosul@macrosul.com>; pregao@macrosul.com <pregao@macrosul.com>; vendas@macrosul.com
<vendas@macrosul.com>; Bruno Thomaz - UNITEC HOSPITALAR <vendas5@unitec-hospitalar.com.br>;
faganello@macrosul.com <faganello@macrosul.com>; Jenifer Lara <jenifer.lara@macrosul.com>;
sidnei@medicalprodutos.com.br
<faturamento@medicalprodutos.com.br>;
faturamento@medicalprodutos.com.br
sidnei de oliveira MEDICALPRODUTOS.COM.BR <olyversydy@hotmail.com>;
<sidnei@medicaiprodutos.com.br>;
licitacoes@profarmaspecialty.com.br
<claudemir@medicalprodutos.com.br>;
claudemir@medicalprodutos.com.br
<empenhos@profarmaspecialty.com.br>;
empenhos@profarmaspecialty.com.br
<licitacoes@profarmaspecialty.com.br>;
Vendas 2
licitacao@prodiet.com.br <licitacao@prodiet.com.br>; Vendas 8 <vendasB.pr@somahospitalar.com.br>;
<vendas1.pr@somahospitalar.com.br>;
vendas1.pr@somahospitalar.com.br
<vendas2.pr@somahospitalar.com.br>;
comercial@medicalprodutos.com.br
<claudinei@medicalprodutos.com.br>;
claudinei@medicaiprodutos.com.br
<claudio@medicalprodutos.com.br>;
<comercial@medicalprodutos.com.br>;
claudio@medicalprodutos.com.br
CONTATO@ANGULARSAUDE.COM.BR <CONTATO@ANGULARSAUDE.COM.BR>; Sandra - Angular Saúde
<comercial1@angularsaude.com.br>;
adm@formathos.com.br <adm@formathos.com.br>; apoio@formathos.com.br
<apoio@formathos.com.br>; gerencia@formathos.com.br <gerencia@formathos.com.br>; Vendas1 Formathos
<vendas1@formathos,com.br>; RDL@RDLMEDICAL.COM.BR <RDL@RDLMEDICALCOM.BR>; daniele@rdlmedical.com.br
<daniele@rdimedical.com.br>; protector@protector.ind.br <protector@protector.ind.br>; Protector Hospitalar
<comercial@protector.ind.br>; Diego - Protector <vendas@protector,ind.br>; licitacoes@ascormeprimazinad.com.br
<licitacoes@ascormeprimazinad.com.br>;
faturamento.ascor@gmail.com
<faturamento.ascor@gmail.com>;
comercial01@conkast.com.br <comercial01@conkast.com.br>; angeomed@outlook.com <angeomed@outlook.com>;
falavinha@falavinha,com.bragil
<falavinha@falavinha.com,bragil
>; cinara.fagundes@medika.com.br
<cinara.fagundes@medika.com.br>;
renata@rafamedical.com.br <renata@rafamedical.com.br>; contato@pharmatex,com.br
<contato@pharmatex.com.br>; tatiane@cotacaocrie.com.br <tatiane@cotacaocrie.com.br>; sidnei de oliveira
MEDICALPRODUTOS.COM.BR <olyversydy@hotmail.com>;
faturamento@medicalprodutos.com.br
<faturamento@medicalprodutos.com.br>;
<sidnei@medicalprodutos,com.br>;
sidnei@medicalprodutos.com.br
claudemir@medicalprodutos.com.br
<claudemir@medicalprodutos.com.br>;
Pamela Barcelos - Grupo Medicai

Cco: licitacao@apmedical.com.br

<pamela@medicalprodutos.com.br>;
<ciaudemir@medicaiprodutos.com.br>;
claudemir@medicalprodutos.com.br
sergio@aaba.com.br <sergio@aaba.com.br>; Aaba — Licitação <licitacao@aaba.com.br>; mariosilveira@aaba.com.br
<mariosilveira@aaba.com.br>; Aaba Anderson <anderson@aaba.com.br>; vendas@brcirurgica.com.br
<vendas@brcirurgica.com.br>; fabricio@dutramed.com.br <fabricio@dutramed.com.br>; delfar@delfarrs.com.br
<delfar@delfarrs.com.br>; licitacao@delfarrs.com.br <licitacao@delfarrs.com.br>; ernani@delfarrs.com.br
<ernani@delfarrs.com.br>; Thiago Otaviano <thiago otaviano@bd.com>; viviane almeida@bd.com <viviane almeida@bd.com>;
Londricir Com. de Mat. Hospitalar Ltda <gustavo@iondricir.com.br>; diogenes@londricir.com.br <diogenes@londricir.com.br>;
piazza@londricir.com,br <piazza@londricir.com.br>; karina elias <karina.elias@biomedical.com.br>; Pricila Santos — Supervisão
Vendas Sul <pricila.santos@biomedical.com.br>;
licitacao.pr@biomedical.com.br <licitacao.pr@biomedical.com.br>; Sâmara
Machado - licitação Biomedical <samara.machado@biomedical.com.br>;
Michelle Rodrigues
<michelle.rodrigues@biomedical.com.br>;
marcia.moreira@biomedical.com.br
<marcia.moreira@biomedical.com.br>;
supervisao.vendaspr@biomedical.com.br
<supervisao.vendaspr@biomedicai,com.br>;
Henrique - Pulseiras Biomedical
<pulseiras@biomedical.com.br>; Compras - Caobianco <licitacao@caobianco.com>; licitacao@metrosaude.com.br
<licitacao@metrosaude.com.br>; vendas@caobianco.com <vendas@caobianco.com>; manoella@desshospitalar.com.br
'julio humberto Araujo'julioaraujo1@gmail.com>;
<manoella@desshospitalar.com.br>;
Cascavel Sutupar
<cascavel@sutupar.com.br>; comercial@sutupar.com.br <comercial@sutupar.com.br>; licitacao@sutupar.com.br
<licitacao@sutupar.com.br>; sutupar@sutupar.com.br <sutupar@sutupar.com.br>; medigram@medigram.com.br
<medigram@medigram.com.br>;
falecom@guinez.com.br <falecom@guinez.com.br>; marceio@guinez.com.br
<marcelo@guinez.com.br>; Licitação Cirurgica Curitiba <licitacao@cirurgicacuritiba,com.br>; Aaba - Licitação
<Iicitacao@aaba.com.br>; estoque@polymedical.com.br <estoque@polymedical.com.br>; Ediel Nadalin - Polymedical
<orcamento@polymedical.com.br>;
licitacao@polymedical.com.br <licitacao@polymedical.com.br>;
financeiro@polymedical.com.br
<financeiro@polymedical.com.br>;
vendas@cointer.com.br <vendas@cointer.com.br>;
cointer@cointer.com.br <cointer@cointer.com.br>; Marcos - Borini <marcos@borini.com.br>; julio@borini.com.br
<julio@borini.com.br>; enfermagem@borini.com.br <enfermagem@borini.com.br>; lucianobergamim@yahoo.com.br
<lucianobergamim@yahoo.com.br>;
nfebergamim@gmail.com
<nfebergamim@gmail.com>;
RDL@RDLMEDICAL.COM.BR
<RDL@RDLMEDICAL.COM.BR>; daniele@rdlmedical.com.br

<daniele@rdlmedical.com.br>; multiflexescritorio@hotmail.com
<multiflexescritorio@hotmail.com>;
licitacao@polarfix.com.br <licitacao@polarfix.com.br>; faturamentolicitacao@polarfix.com.br
<faturamentolicitacao@polarfix.com.br>;
presencial@polarfix.com.br <presencial@polarfix.com.br>; menegatirep@gmail.com
<menegatirep@gmail.com>; licitacao@protec.com.br <licitacao@protec.com.br>; carina@protec.com.br
<carina@protec.com.br>; barbarajesus@protec.com.br <barbarajesus@protec.com.br>; licitacao2@protec.com.br
<Iicitacao2@protec.com.br>; Jessica Yamanaka <licitacao3@protec.com.br>; orion20@terra.com.br <orion20@terra.com.br>;
contato@orionmedica.com.br <contato@orionmedica.com.br>; orion30@terra.com.br <orion30@terra.com.br>;
vendas2.cascavel@hygiepaper.com.br
<vendas2.cascavel@hygiepaper.com.br>;
sac3.cascavel@hygiepaper.com.br
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<sac3.cascavel@hygiepaper.com.br>; efetive@efetive.com.br <efetive@efetive.com.br>; efetive@hotmail.com
<efetive@hotmail.com>; Paulo Veiga <veigaegolaspr@gmail.com>; Antonio Apdo da Silva <antonioapdosilva@hotmail,com>;
Fernanda Oliveira
<Adriovanio.franca@mahospitalar.com.br>;
Adriovanio.franca@mahospitalar.com.br
<contato@mahospitalar.com.br>;
contato@mahospitalar.com.br
<fernanda.oliveira@mahospitalar.com.br>;
televendas7@ultramega.com.br
<michele.ramos@mahospitalarcom.br>;
michele.ramos@mahospitalarcom.br
<televendas7@ultramega.com.br>;
germano lenz@hotmail.com <germano lenz@hotmail.com>; wagner@mghospitalar.c~
vendas1@joaomed.com.br <vendas1@joaomed.com.br>; licitacao@joaomed.com.br
<wagner@mghospitalar.com.br>;
<licitacao@joaomed.com.br>; cotacao@joaomed.com.br <cotacao@joaomed.com.br>; vendas10@joaomed.com.br
Medcare <medcare@cei-brasil.com>;
<vendas10@joaomed.com.br>; Fernanda Oliveira21 <fernanda.oliveira@cei-brasil.com>;
medcare1@terra.com.br < medcare1@terra.com.br>; medcomercial@cei-brasil.com < medcomercial@cei-brasil.com >;
<francieli.oliveira@cei-brasil.com>; 'Marcia Fagundes'marcia.fagundes@vphar,com.br>;
francieli.oliveira@cei-brasil.com
Licitacao@magnusmed.com.br <Licitacao@magnusmed.com.br>; Financeiro@dentalkosmos.com.br
< Financeiro@dentalkosmos.com.br>;
Filialcascavel@dentalfoz.com.br < Filialcascavel@dentalfoz.com.br>;
Marcos Lopes1 <ortomed33@yahoo.com>; Drclaudioof@uol.com.br
Clair@maximedi.com.br <Clair@maximedi.com.br>; Antonio
Dimmexjr@hotmail.com
< Drclaudioof@uoi.com.br>; Dimmexjr@hotmail.com <
>; Contato@kdentbrasil.com.br
mail.com
Ferreira da Silva Sales <rafa-ela<Contato@kdentbrasil.com.br>; Primeatelie@gmail.com <Primeatelie@gmail.com>; Rafaela
18@hotmail.com>; Oestesaude2018@gmail.com <Oestesaude2018@gmail.com>; financeirooestesaude@gmail.com
>; Contato@evomed.com.br
<fina nceirooestesaude@gmail.com >; Hospitalar fa ma@g mail.com < Hospitalar fama@g
<Contato@evomed.com.br>; adm1@evomed.com.br <adm1@evomed.com.br>; Odontologiameassi@hotmail.com
< Odontologiameassi@hotmail.com
< lab prolab@hotmaii.com>; Administrativo@evocont.com.br
>; labprolab@hotmail.com
<Administrativo@evocont.com.br>;
Financeiro@protecno.com.br <Financeiro@protecno.com.br>; Prlabor@prlabor.com.br
<Prlabor@prlabor.com.br>; larissa@prlabor.com,br <larissa@prlabor.com.br>; licitacao01@prlabor.com.br
<licitacao01@prlabor.com.br>; Red.med@terra.com.br < Red.med@terra.com.br>; Anatimol.saude@gmail.com
<Anatimol.saude@gmail.com>; orcamento@protecno.com.br <orcamento@protecno.com.br>;
< Casadecadeiraderodas@gmali.com
Casadecadeiraderodas@gmail.com
>; Louise@vittae.com.br < Louise@vittae.com.br>;
vendas@ortosani.com.br <vendas@ortosani.com.br>; tv@ortosani.com.br <tv@ortosani.com.br>;
luana.osorio@halexistar.com.br <luana.osorio@halexistar.com.br>; felipe@rhosse,com.br <felipe@rhosse.com.br>;
Contato@hmsi.com.br <Contato@hmsi.com.br>; Licitacoes@zarek.com.br <Licitacoes@zarek.com.br>; Licitacoes2@zarek.com.br
< Licitacoes2@zarek.com.br>; Licitacao2@smtpl.com < Licitacao2@smtpl.com >; Ademarbjunior@yahoo.com.br
<Ademarbjunior@yahoo.com.br>;
Intermedicalcwb@uol.com.br <Intermedicalcwb@uol.com.br>; Caroline@intermedicalbr.com
<Caroline@intermedicalbrcom>;
Rafael.vendas@giamedicai.com.br
<Rafael.vendas@giamedical.com.br>;
Giancarlo@giamedical.com.br <Giancarlo@giamedical.com.br>; Faturamento@giamedical.com.br
<Faturamento@giamedical.com.br>;
Medicentrodistribuidora@hotmail.com
<Medicentrodistribuidora@hotmail.com>;
Flymedrs@outlook.com <Flymedrs@outlook.com>; Odontomedifb@hotmail.com
<Odontomedifb@hotmail.com>;
Orcamento@odontomedi.com
<Orcamento@odontomedi.com>;
orcamentos.prioritta@gmail.com
<orcamentos.prioritta@gmail.com>;
atacado@cirurgicalucena.com.br
<atacado@cirurgicalucena.com.br>;
rafael.bertolucci@medpropr.com.br
<rafael.bertolucci@medpropr.com.br>;
licitacoes@medpropr.com.br
<licitacoes@medpropr.com.br>; contato@harteinstrumentos.com.br
<contato@harteinstrumentos.com.br>;
bcpharma.renata@gmail.com
<bcpharma.renata@gmail.com>;
Irpfdatacont@gmail.com <Irpfdatacont@gmail.com>;
fabio.picciarelli@mpbio.com <fabio.picciarelli@mpbio.com>; patricia@biomed.com.br <patricia@biomed.com.br>;
katia@biorned.com.br <katia@biomed.com.br>; andrea@biomed.com.br <andrea@biomed.com.br>;
Biomedic mentor@hotmail.com < Biomedic mentor@hotmail.com > ; decerega@hdmconsulting.com.br
<decerega@hdmconsulting.com.br>;
licit@novabiomedical.com.br <licit@novabiomedical.com.br>; licitacao@fmc-ag.com
<licitacao@fmc-ag.com>; sergio.dante@fmc-ag.com <sergio.dante@fmc-ag.com>; tiago.silva@fmc-ag.com <tiago.silva@fmcag.com>; wendel.borges@fmc-ag.com <wendel.borges@fmc-ag.com>; marcelly.dellabianca@fmc-ag.com
<marcelly.dellabianca@fmc-ag.com>;
vendas@maximedi.com.br <vendas@maximedi.com.br>; licitacao@maximedi.com.br
<licitacao@maximedi.com.br>; vendas@cirurgicafenix.com.br
<vendas@cirurgicafenix.com.br>; vendas@famcomercial.com.br
<vendas@famcomercial.com.br>; millenium If@yahoo.com.br <millenium If@yahoo.com.br>; clara.bonato@fmc-ag.com
<clara.bonato@fmc-ag,com>; marcelly.dellabianca@fmc-ag.com
<marcelly.dellabianca@fmc-ag.com>;
comprasdurazzocomercial@gmail.com
<comprasdurazzocomercial@gmail.com>;
licita.durazzo@gmail.com
<licita.durazzo@gmail.com>; vendas@donamedical.com.br
<vendas@donamedical.com.br>;
contato@activemed.com.br
<contato@activemed.com.br>; comercial@devantcare.com <comercial@devantcare.com>; contato@devantcare.com
<contato@devantcare.com>; sterilex@sterilex.com.br <sterilex@sterilex.com.br>; hospitalar@sterilex.com.br
<hospitalar@sterilex.com.br>; marcelo.lima@sterilex.com.br <marcelo.lima@sterilex.com.br>; vendas@tecno4.com.br
<vendas@tecno4.com.br>; treemedendoscopia@zoho.com
<treemedendoscopia@zoho.com>; Comercial@vitalmedical.com.br
<Comercial@vitalmedical.com.br>; vendas@vitalmedical.com.br
<vendas@vitalmedical.com.br>;
assistenciatecnica@vitalmedical.com.br
<assistenciatecnica@vitalmedical.com.br>;
Exatech@exatech.com.br
<Exatech@exatech.com.br>; edlo@edlo.com.br <edlo@edlo.com.br>; consutab@uol.com.br <consutab@uol.com.br>;
contato@servimedic.com.br <contato@servimedic.com.br>; licita@macominstrumentai.com.br
<licita@macominstrumental.com.br>;
jailson@macominstrumental.com.br
<jailson@macominstrumental.com.br>;
licita@macominstrumental.com.br
<licita@macominstrumental.com.br>;
licita@macominstrumental.com.br
<licita@macominstrumental.com.br>;
jailson@macominstrumental.com.br
<jailson@macominstrumental.com.br>;
contato@medika.com.br <contato@medika.com.br>; bruna.reis@medika.com.br <bruna.reis@medika.com.br>;
emedika@medika.com.br <emedika@medika.com.br>; razek@razek.com.br <razek@razek.com.br>;
orcamento@jusimed.com.br <orcamento@jusimed.com.br>;
mbl.representante@gmail.com
<mbl.representante@gmail.com>;
jusimed@jusimed.com.br <jusimed@jusimed.com,br>; qualidade@jusimed.com.br <qualidade@jusimed.com.br>;
import.ats@jusimed.com.br <import.ats@jusimed.com.br>; vendas.surgicalpr@jusimed.com.br
<daniel.alves@bbraun.com>; promedonbh@promedon.com
daniel.alves@bbraun.com
<vendas.surgicalpr@jusimed.com.br>;

<4-- »-

4

i

<»~ »~/~~s/t

»« ~~t~r ~nAnl

lnlnDstn

hr/snntitt.ms/id/AAQkADI2OTZIMmY1LTkQZTktNDLIQZ804NmZjLWE4Y2U4MDM5MWJjM...

2/8

14/01/2021

Email

—Seçáo de cotação - huop —Outlook

< promedonsul@promedon.com>;
< promedonbh@promedon.com
>; promedonsul@promedon.com
.
vendas.sp@promedon.com <vendas.sp@promedon.com>;
<promedonrj@promedon.com>;
promedonrj@promedon.com
<novaopcaoms@terra.com.br>;
vendas06@maxcirurgica.com.br <vendas06@maxcirurgica.com.br>; novaopcaoms@terra.com.br
<gilvaner@nipromed.com>;
novaopcaoms@gmail.com <novaopcaoms@gmail.com>; gilvaner@nipromed.com
<barbaraoa@nipromed.com>; Marcos - Borini <marcos@borini.com.br>; julio@borini.com.b
barbaraoa@nipromed.com
<julio@borini.com.br>; Licitacoes@gfedobrasil.com.br < Licitacoes@gfedobrasil.com.br>; nilson.oliveira@endo-flex.com.b
nilza@endo<elisabeth.souza@gfedobrasil.com.br>;
<nilson.oliveira@endo-flex.com.br>; elisabeth.souza@gfedobrasil.com.br
<
m.kaufman@maquet.com
>;
D
jankops@maquet.com
<
nilza@endo-flex.com.br>;
D
jankops@maquet.com
flex.com.br
<m.kaufman@maquet.com>; Vendas@xmed.com.br <Vendas@xmed.com.br>; contato@xmed.com.br <contato@xmed.com.br>;
everson Ip@hotmail.com <everson Ip@hotmail.com>; apoio.comercial@zmhospitalar.com.br
<karina.b.marinho@medtronic.com>;
karina.b.marinho@medtronic,com
<apoio.comercial@zmhospitalar.com.br>;
<awmedbrasil@gmaii.com>; Antonio Apdo da Silva <antonioapdosilva@hotmail.com>;
awmedbrasil@gmail.com
felipe@altermed.com.br <felipe@altermed.com.br>;
<mbl.representante@gmail.com>;
mbl.representante@gmail.com
orcamento@altermed.com.br <orcamento@altermed.com.br>; altermed@altermed.com.br <altermed@altermed.com.br>;
vendas@cirurgicaparana.com.br
<faturamento1@cirurgicaparana.com.br>;
faturamento1@cirurgicaparana.com.br
adm@formathos.com.br
<mbl.representante@gmail.com>;
mbl.representante@gmail.com
<vendas@cirurgicaparana.com.br>;
<adm@formathos.com.br>; apoio@formathos.com.br <apoio@formathos.com.br>; gerencia@formathos.com.br
<gerencia@formathos.com.br>; Vendas1 Formathos <vendas1@formathos.com.br>; comercial@formathos.com.br
<comercial@formathos.com.br>; protector@protector.ind.br <protector@protector.ind.br>; Protector Hospitalar
<comercial@protector.ind.br>; Diego — Protector <vendas@protector,ind.br>; licitacoes@ascormed.com.br
marcia@brmedical.com.br
<faturamento.ascor@gmail.com>;
<licitacoes@ascormed.com.br>; faturamento.ascor@gmail.com
televendas4@alpharad.com.br
<alpharad@alpharad.com.br>;
<marcia@brmedical.com.br>; alpharad@alpharad.com.br
vendas@radiomedic,com,br
<administra@raiomedic.com.br>;
<televendas4@alpharad.com.br>;
administra@raiomedic.com.br
<vendas@radiomedic.com.br>; licitacao@celmat.com.br < licitacao@celmat.com.br>; licitacao1@celmat.com.br
<vadmedical@vadmedical.com.br>;
unit vendas@terra.com.br
<licitacao1@celmat.com.br>; vadmedical@vadmedical.com.br
<unit.vendas@terra.com.br>; unit.leticia@terra.com.br <unit.leticia@terra.com.br>; FISCAL@ONCOPROD.COM.BR
<FISCAL@ONCOPROD.COM.BR>; licitacoes@oncoprod.com.br <licitacoes@oncoprod.com.br>; renata.carmo@oncoprod.com.br
<renata.carmo@oncoprod.com.br>; licitacoes@oncoprod.com.br <licitacoes@oncoprod.com.br>; ana@dmedic.com.br
<ana@dmedic.com.br>; daniela@dmedic.com.br <daniela@dmedic.com.br>; medefe@medicalprodutos,com.br
<faturamento@medicalprodutos.com.br>;
<medefe@medicalprodutos.com.br>;
faturamento@medicalprodutos.com.br
sidnei@medicalprodutos.com.br
<sidnei@medicalprodutos.com.br>;
sidnei de oliveira MEDICALPRODUTOS.COM.BR
<claudemir@medicalprodutos.com.br>;
<olyversydy@hotmail.com>; claudemir@medicalprodutos.com.br
parcomed@parcomed.com.br < parcomed@parcomed.com.br>; licitacoes@parcomed.com.br < licitacoes@parcomed,com.br>;
debora@parcomed.com.br <debora@parcomed.com.br>; licitacao@mcsurgical.com.br <licitacao@mcsurgical.com.br>;
renata.bonin@convatec.com < renata.bonin@convatec.com >; fernanda.ferreira@essity.com
<fernanda,ferreira@essity.com >;
cfernandes@cfernandes.com.br
<cfernandes@cfernandes.com.br>;
elaine@medicalbrazil.com.br <elaine@medicalbrazil.com.br>;
cotacao@biosat.com.br <cotacao@biosat.com.br>; vendas1@cirurgicaestilo.com.br <vendas1@cirurgicaestilo.com.br>;
joao.francisco@grupo-witt.com <joao.francisco@grupo-witt.com>; sandra.padilha@strattner.com.br
<sandra.padilha@strattner.com.br>;
joao.esier@gmail.com <joao.esier@gmail.com>; central@medicaldyne.com.br
<central@medicaldyne.com.br>; comercial@worldmed.com.br <comercial@worldmed.com.br>; licitacao@worldmed.com.br
<licitacao@worldmed.com.br>; luciano@medicalway.com.br <luciano@medicalway.com.br>; joao.zago@medicalway.com.br
<joao.zago@medicalway.com.br>; licitacao@medicalway.com.br <licitacao@medicaiway.com.br>; licitacao2@medicalway.com.br
<licitacao2@medicalway.com.br>; televendas@medicalway.com.br
vendasdt@phoenix.ind.br
<televendas@medicalway.com.br>;
<vendasdt@phoenix.ind.br>; vendasdt2@phoenix.ind.br
<vendasdt2@phoenix.ind.br>; assistec@phoenix.ind.br
<assistec@phoenix.ind.br>; compras@phoenix.ind.br <compras@phoenix.ind.br>; bruna@permution.com.br
< bruna@permution.com.br>;
antonio@permution.com.br
<antonio@permution.com.br>; licitacao@saludbrasil.com.br
<licitacao@saludbrasii.com.br>; contato@clinibrax.com.br <contato@clinibrax.com.br>; ericferraz@grupohemotec.com.br
<ericferraz@grupohemotec.com.br>;
vendas@grupohemotec.com.br
<vendas@grupohemotec.com.br>;
meire@panmedica.com.br <meire@panmedica.com.br>; comercial@topmedical.com.br <comercial@topmedica!.com.br>;
edmilson.santos@sisnacmed.com.br
<edmilson.santos@sisnacmed.com.br>;
tatiana@maycare.com.br
<tatiana@maycare.com.br>; patricia@maycare.com.br <patricia@maycare.com.br>; luciano@maycare.com.br
<luciano@maycare.com.br>; administra@raiomedic.com.br
<administra@raiomedic.com.br>;
vendas@radiomedic.com.br
<vendas@radiomedic.com.br>; CONTATO@ANGULARSAUDE.COM.BR <CONTATO@ANGULARSAUDE.COM.BR>; Sandra - Angular
Saúde <comercial1@angularsaude.com.br>;
ADM@HIGIX.COM.BR <ADM@HIGIX.COM.BR>; licitacao@dentalprimecwb.com.br
<licitacao@dentalprimecwb.com.br>;
VENDAS@EVOMED.COM.BR <VENDAS@EVOMED.COM.BR>; rcontato@evomed.com.br
<rcontato@evomed.com.br>; florestamed@gmail.com <florestamed@gmail.com>; lucas.leite@jechospitalar.com.br
<lucas.leite@jechospitalar.com.br>; contato@nevoni.com.br <contato@nevoni.com.br>; LITORAL SAUDE@HOTMAIL.COM
< LITORAL SAUDE@HOTMAIL.COM >; orcamento@utilidadesclinicas.com.br
<orcamento@utilidadesclinicas.com.br>;
vendas@cirurgicaestilo.com.br
<vendas@cirurgicaestilo.com.br>; consignado@nutrimedical.com.br
<consignado@nutrimedical.com.br>;
licitacao2@nutrimedical.com.br
<licitacao2@nutrimedical.com.br>;
consignado@medicalsaude.net.br
<consignado@medicalsaude.net.br>;
comercialoestepr2@medicalsaude.net.br
<comercialoestepr2@medicalsaude.net.br>;
k.moura@br.urgo.com <k.moura@br.urgo.com>; a.lemes@br.urgo.com
<a.lemes@br.urgo.com>; m.nogueira@br.urgo.com <m.nogueira@br.urgo.com>; hospitalar@promefarma.com.br
< hospitalar@promefarma.com.br>;
macrosul@macrosul.com < macrosul@macrosui.com >; pregao@macrosul.com
<pregao@macrosul.com>; vendas@macrosul.com <vendas@macrosul.com>; Bruno.faganello@macrosul.com
<Bruno,faganello@macrosul.com>; Jenifer Lara <jenifer.lara@macrosul.com>; danimed@danimed.com.br
<danimed@danimed.com.br>; comercial@levitamoveis.com.br <comercial@levitamoveis.com.br>; contato@medcosta.com.br
<contato@medcosta.com.br>,'endas@medcosta.com.br
<vendas@medcosta.com.br>; pedidos brasil@baxter.com
~asinnnknnl~OT7iMmY1LTkOZTktNDUOZS04NmZILWE4Y2U4MDM5MWJjM...
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<pedidos brasil@baxter com>; licitacoes@baxter com <licitacoes@baxter com>; regina brainta@baxter com
<regina brainta@baxter com>; diego barcelos@baxter.com <diego barcelos@baxter.com>; renata cavalcanti@baxter.corri
<renata cavalcanti@baxter.com>; marcio perez@baxter.com <marcio perez@baxter.com>; licitacao@cirurgicabramed.com+
<marcondes@cirurgicabramed.com.br>;
marcondes@cirurgicabramed.com.br
<licitacao@cirurgicabramed.com.br>;
ppsprodutosparasaude@outlook.com.br
<licitacao01@russer.com.br>;
licitacao01@russer.com.br
cirurgicasaofelipe@uol.com.br <cirurgicasaofeiipe@uol.com.br>;
<ppsprodutosparasaude@outlook.com.br>;
alimed@alimedprodutosparasaude.com.br
<junior@cirurgicasaofelipe.com.br>;
junior@cirurgicasaofelipe.com.br
<vendas1.pr@somahospitalar.com.br>;
vendas1.pr@somahospitalar.com.br
<alimed@alimedprodutosparasaude.com.br>;
licita@cremer.com.br <licita@cremer.com.br>; daniele.ramos@cremer.com.br <daniele.ramos@cremer.com.br>;

contato@biotecmed.com,br <contato@biotecmed.com.br>; contato@medprobr.com.br <contato@medprobr.com.br>;
contato@medproc1.sg-host.com <contato@medproc1.sg-host.com>; danilo@medpro.com.br <danilo@medpro.com.br>;
contato@produtoshospitalaresonline.com.br
<vendas@hospitalardistribuidora.com.br>;
vendas@hospitalardistribuidora.com.br
dp.comercial@cinco<artmedical@artmedical.net>;
artmedical@artmedical.net
<contato@produtoshospitalaresonline.com.br>;
<contato@newmed.com.br>;
contato@newmed.com.br
brasil.com <dp.comercial@cinco-brasil.com>;
marcelo@sanovie.com.br <marcelo@sanovie.com.br>;
<comercial1@allmedonline.com.br>;
comercial1@allmedonline.com.br
licitacoes@bace.com.br <licitacoes@bace.com.br>; comercial@medcleanprodutohospitalar.com.br
televendas13@gcmedicamentos.com.br
<comercial@medcleanprodutohospitalar.com.br>;
<televendas13@gcmedicamentos.com.br>;
vendasrose@yahoo.com <vendasrose@yahoo.com>;
vendas11@asthamed.com.br
<atendimento@totalmedica.com.br>;
atendimento@totalmedica.com.br
<vendas11@asthamed.com.br>; vendas@casaortopedica.com.br <vendas@casaortopedica.com.br>; vendas@biomedika.com.br
<vendas@biomedika.com.br>; licitacao@segmixepi.com.br < licitacao@segmixepi.com.br>; vendas2@mphospitalar.com.br
<licitacao@mphospitaiar.com.br>; angela.ecomed@gmail.com
licitacao@mphospitalar.com.br
<vendas2@mphospitalar.com.br>;
<angela.ecomed@gmail.com>; anasinger0707@hotmail.com <anasinger0707@hotmail.com>; licitacoes@ecomed.com.br
<Iicitacoes@ecomed.com.br>; vendas@marlexbrasil.com <vendas@marlexbrasil.com>; tatiane@medsharp.com.br
<tatiane@medsharp.com.br>; licitacao@apmedical.com.br <licitacao@apmedical.com.br>; empenho@apmedical.com.br
<empenho@apmedical.com.br>; sac@bmrmedical.com.br <sac@bmrmedical.com.br>; licitacao@bmrmedical.com.br
<licitacao@bmrmedical.com.br>; gerenciasc@cristalmed.com.br <gerenciasc@cristalmed.com.br>;
vendadireta@cristalmed.com.br
<vendadireta@cristalmed.com.br>;
vendas@zapmedica.com.br <vendas@zapmedica.com.br>;
comercial@venkomed.com.br <comercial@venkomed.com.br>; comercial1@volgen.com.br <comercial1@volgen.com.br>;
cotacao@infinitymedicalbrasil.com
<cotacao@infinitymedicalbrasil.com>;
vendas@innovarequipamentos.com.br
<vendas@innovarequipamentos.com.br>;
stephany@polpluz.com.br
<stephany@polpluz.com.br>; supervisao@volgen.com.br
<supervisao@volgen.com.br>; comercial6@volgen.com.br <comercial6@volgen.com.br>; vania@biotechospitalar.com.br
<vania@biotechospitalar.com.br>;
loja@hospinet.com.br <loja@hospinet.com.br>; contato@oestesaudecascavel.com.br
<contato@oestesaudecascavel.com.br>; faturamento@pratikmedical.com
<faturamento@pratikmedical.com>;
vendas2@absoiutamed.com.br
<vendas2@absolutamed.com.br>;
licitacao@sosdistribuidora.com.br
<licitacao@sosdistribuidora.com.br>;
nfe@sosdistribuidora.com.br <nfe@sosdistribuidora.com.br>;
faturamento@sosdistribuidora.com.br
<faturamento@sosdistribuidora,com.br>;
ingrid.tatekawa@fmc-ag.com
<ingrid.tatekawa@fmc-ag.com>; luisfernando.cordeiro@fmc-ag.com
<Iuisfernando.cordeiro@fmc-ag.com>;
fhabiola.padilha@onfinity.com.br
<fhabiola.padilha@onfinity.com.br>;
vendas@aolmedcall.com.br
<vendas@aolmedcall.com.br>; npeixoto@unimedvx.com.br <npeixoto@unimedvx.com.br>; vendas1@brit.ind.br
<vendas1@brit.ind.br>; art inox@hotmail.com <art inox@hotmail.com>; DIEGO@CONKAST.COM.BR
<DIEGO@CONKAST.COM.BR>; agnusatacadista@agnusatacadista.com.br
<agnusatacadista@agnusatacadista.com.br>;
agnus2@agnusatacadista.com.br
<agnus2@agnusatacadista.com.br>;
vendas@gastrocom.com.br <vendas@gastrocom.com.br>;
vendas@medcleanprodutohospitalar.com.br
<vendas@medcleanprodutohospitalar.com.br>;
comercial@medcleanprodutohospitalar.com.br
<comercial@medcleanprodutohospitalar.com.br>;
licitação@medcleanprodutohospitalar.com.br
<licitação@medcieanprodutohospitalar.com.br>;
sac@medcleanprodutohospitalar.com.br
<sac@medcleanprodutohospitalar.com.br>;
ballke@ballke.com.br
<ballke@ballke.com.br>; contato@ballke.com.br <contato@ballke.com,br>; vendas@dormed.com.br
<vendas@dormed.com.br>; comercial01@conkast.com.br <comercial01@conkast.com.br>;
columbia@columbiacomercial.com.br
<columbia@columbiacomercial,com.br>;
Iicitacao@cvmedical.com.br
< licitacao@cvmedical.com.br>; baumer@baumer.com.br
< baumer@baumer.com.br>;
luguiassessoria@uol.com.br
<luguiassessoria@uol.com.br>; Edilberto Greinert <edilgrein@hotmail.com>; faturamento@medicalprodutos.com.br
<faturamento@medicaiprodutos.com.br>;
sidnei@medicalprodutos.com.br
<sidnei@medicalprodutos.com.br>;
sidnei de oliveira
MEDICALPRODUTOS.COM.BR <olyversydy@hotmail.com>;
claudemir@medicalprodutos.com.br
<claudemir@medicalprodutos.com.br>;
comercial-fjmoraes@fjmoraes.com.br
<comercial-fjmoraes@fjmoraes.com.br>;
feldmann-pregoes@feldmann.com,br
<feldmann-pregoes@feldmann.com.br>;
vscosta@vscosta.com.br
<vscosta@vscosta.com.br>; suieny.cabrioti@ge.com <suieny.cabrioti@ge.com >; CONTABILIDADE1@LIDERBALANCAS.COM.BR
<CONTABILIDADE1@LIDERBALANCAS.COM.BR>; kcr@kcrequipamentos.com.br
<kcr@kcrequipamentos.com.br>;
edital@marte.com.br <edital@marte.com.br>; dentalcacoal@hotmail.com <dentalcacoal@hotmail.com>;
lucia no@medica lway.com.br < lucia no@medica lway.com.br >; licitacao@medicalway.com.br
< licitacao@medicalway.com.br>;
joao.zago@medicalway.com.br <joao.zago@medicalway.com.br>,'eyvid
Neves <cotacoes@zmhospitalar.com.br>;
semcon@semcon.com.br <semcon@semcon.com.br>; vendas2@novatecnica.com.br <vendas2@novatecnica.com.br>;
pregao@macrosul.com
gertec@olidef com.br <gertec@olidef com.br>; licitacao@olidef
com.br <licitacao@olidef com.br>;
panamedicai@panamedical.com.br
<panamedical@panamedical.com.br>;
AssistTécnica - Panamedical
<atec@panamedical.com.br>; vallitech@vallitech.com.br <vailitech@vallitech.com.br>; macrosul@macrosul.com
< macrosul@macrosul.com >; pregao@macrosui.com <
>; vendas@macrosul,com
< Bruno.faganello@macrosul.com >; pedro.amaral@olym pus.com
<vendas@macrosul.com >; Bruno.faganello@macrosul.com
<pedro.amaral@olympus.com>;
cirurgicaouroverde@cirurgicaouroverde.com.br
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icelera@icelera.com.br <icelera@icelera.com.br>;
<cirurgicaouroverde@cirurgicaouroverde.com.br>;
comercial@emsamed.com.br <comercial@emsamed.com.br>; vendas@casamedica.com.br <vendas@casamedica.com.br>;
neos@neosind.br
comercial@medcleanprodurohospiralarcombra;
comercial@medcleanprodurohospiralarcom.br
< neos@neos.ind.br>; contato@sisnacmed.com.br <contato@sisnacmed.com.br>; vendas@smartmedhospitalar.com.br
administrativo@smartmedhospitalar.com.br
<vendas@smartmedhospitalar.com.br>;
vendas@medcleanprodutohospitalar.com.br
<administrativo@smartmedhospitalar.com.br>;
comercial@medcleanprodutohospitalar.com.br
<vendas@medcleanprodutohospitalar.com.br>;
Vendas 2
Vendas 8 <vendas8.pr@somahospitalar.com.br>;
<comercial@medcleanprodutohospitalar.com.br>;
Vendas 2
<vendas1.pr@somahospitalar.com.br>;
vendas1.pr@somahospitalar.com.br
<vendas2.pr@somahospitalar.com.br>;
comercial@medcleanprodutohospitalar.com.br
<vendas2.pr@somahospitalar.com.br>;
paulo@brmedical.com.br <paulo@brmedical.com.br>;
<comercial@medcleanprodutohospitalar.com.br>;
<alexandre@brmedical.com.br>; franquiasaobernardo@ispsaude.com.br
alexandre@brmedical.com.br
FALECONOSCO@CONSULTINGMEDSAUDE.COM
<franquiasaobernardo@ispsaude.com.br>;
< FALECONOSCO@CONSULTINGMEDSAUDE.COM >; contato@hsmed,com.br <contato@hsmed.com.br>;
comercial02@bcmed.com.br <comercial02@bcmed.com.br>; contato@produtoshospitalaresonline.com.br
<contato@produtoshospitalaresonline.com.br>;
Loja do Estetoscópio <contato@lojadoestetoscopio.com.br>;
atendimento@rhosse.com.br <atendimento@rhosse.com.br>; contato@nevoni.com.br <contato@nevoni.com.br>;
licitacao01@russercom.br <licitacao01 @russer.com.br>; vendas025venkomed.com.br
<vendas02@venkomed.com.br>;
artmedical@artmedical.net
<artmedical@artmedical.net>;
cirurgicasaofelipe@uol.com.br <cirurgicasaofelipe@uol.com.br>;
junior@cirurgicasaofelipe.com.br
<junior@cirurgicasaofelipe.com.br>; vallitech@vallitech.com.br <vallitech@vallitech.com.br>;
Aaba - Licitação < licitacao@aaba.com.br>; mariosilveira@aaba.com.br < mariosilveira@aaba.com.br>; Aaba Anderson
<anderson@aaba.com.br>; sergio@aaba.com.br <sergio@aaba.com.br>; panamedical@panamedical,com.br
< pa na medica l@pa namedicai.com.br>; Assist Técnica - Panamedical < atec@panamedical.com.br>;
contabilidade1 @liderbala.com.br <contabilidade1 @liderbala.com.br>; kcr@kcrequipamentos.com.br
<kcr@kcrequipamentos.com.br>; edital@marte.com.br <edital@marte.com.br>; Vendas Tecnolon <vendas@tecnolon.com.br>;
icelera@icelera.com.br <icelera@icelera.com.br>; vendas@cirurgicaouroverde.com.br
<vendas@cirurgicaouroverde.com.br>;
pedro.amaral@olympus.com
<pedro.amaral@olympus.com>;
paulo@medcarers.com.br <paulo@medcarers.com.br>;
vendas@medworld.com.br <vendas@medworld.com.br>; vendas@casaortopedica.com.br <vendas@casaortopedica.com.br>;
vendas@casaortopedica.com.br <vendas@casaortopedica.com.br>; contato@schospitalar.com.br
<contato@schospitalar.com.br>; comercial@venkomed.com.br <comercial@venkomed.com,br>;
vendas@innovarequipamentos.com.br
<vendas@innovarequipamentos.com.br>;
bivimed@bivimed.com.br
<bivimed@bivimed.com,br>; loja@hospinet.com.br <loja@hospinet.com.br>; contato@oestesaudecascavel.com.br
<contato@oestesaudecascavel.com.br>; comercial6@volgen.com.br <comercial6@volgen.com.br>; vendascipel2@gmail.com
<vendascipel2@gmail.com>; ingrid.tatekawa@fmc-ag.com
<ingrid.tatekawa@fmc-ag.com>; luisfernando.cordeiro@fmc-ag.com
<luisfernando.cordeiro@fmc-ag.com >; npeixoto@unimedvx.com.br <npeixoto@unimedvx.com.br>; vendas1 @brit.ind.br
<vendas1@brit.ind.br>; art inox@hotmail.com <art inox@hotmail,com>; vendas@gastrocom.com.br
<vendas@gastrocom.com.br>
3 anexos (6 MB)

44394.pdf; 44394.RTF; TERMO DE REFERÊNCIA.pdf;
iO

lá,

Por gentileza, solicito um orçamento para processo licitatório conforme anexo.
Aguardo retorno o mais breve possível, impreterivelmente

até 21/01/2021 as 13h05m.

Obs: Em anexo, a descrição completa dos itens.
Favor, confirmar recebimento

para evitar gastos desnecessários

com ligação telefônica.

Obrigada!
Att. Al essa ndra
Te I : (45) 332 1-5420

Setor de compras

HUOP Cascavel-PR.
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Data
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44394
14/01/2021
1

/01/2021

Cascavel 14 de janeiro de 2021
Fornecedor

Endereço

CEP

Cidade

I.E.

CNP J/CPF

Fax

Fone

Seq.

UF
E-mail

Cód.
1062

4.500,00 Pç

Cânula / cateter nasal adulto tipo óculos, com formato sobre a orelha,
com prolongamento, substituindo a necessidade de adaptação do
látex, sendo conectado direto ao frasco umidificador.
Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga em silicone com
contorno arredondado, proporcinando uma fixação segura e
confortável ao paciente, comprimento do tubo com no minimo 2
metros. Descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura
com exposição adequada do produto, contendo registro no MS,
dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável,
o método de esterilização. Produto deve possuir
registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde.
Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.
Código BR aproximado: 395230.

2

72376

1.200,00 P ç

Cânula / cateter nasal pediátrico tipo óculos, com formato sobre a
orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de
adaptação do látex, sendo conectado direto ao frasco umidificador.
Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga em silicone com
contorno arredondado, proporcinando uma fixação segura e
confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2
metros. Descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura
com exposição adequada do produto, contendo registro no MS,
dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável,
o método de esterilização. Produto deve possuir
registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde.
Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.
Código BR aproximado: 395230.

3

72377

1.200,00 Pç

Cânula / cateter nasal neonatal tipo óculos, com formato sobre a
orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de
adaptação do látex, sendo conectado direto ao frasco umidificador.
Confeccionado em PVC, tlexivel, macio, com pronga em silicone com
contorno arredondado, proporcinando uma fixação segura e
confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2
metros. Descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura
com exposição adequada do produto, contendo registro no MS,
dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável,
o método de esterilização. Produto deve possuir
registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde.
Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.
Código BR aproximado: 395230.

1037

120,00 Pç

1036

240,00 Pç

Qtde.

Un.

Descrição

Marca

Vl. Unitário

Vl. Líquid

Tala metálica para imobilização (tala de Zimmer) tamanho de 16 x
250 mm (a 10 mm) para imobilização de dedos, confeccionada em
alumínio com bordas lisas e arredondadas, revestida com espuma.
Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método
de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado:

452222.

Impresso em:

Tala metálica para imobilização (tala de Zimmer) tamanho de 19 x
180 mm (a 10 mm) para imobilização de dedos, confeccionada em
aluminio com bordas lisas e arredondadas, revestida com espuma.
Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método
de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro

14/01/2021 13:08:27
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no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código Br aproximado:

vigente/regular

452219.

Tala metálica para imobilização (tala de Zimmer) tamanho de 26 x
180 mm (a 10 mm) para imobilizaçáo de dedos, confeccionada em
aluminio com bordas lisas e arredondadas, revestida com espuma.
Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método
de esterilização. Produto deve possuir registro/notificaçáo/cadastro
no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
vigente/regular
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado:

6

53714

120,00 Pç

7

18500

360,00

un

Capa para microscópio cirúrgico estéril. Produto confeccionado em
plástico, com visor em material rígido, ambos transparentes,
dimensões minimas de 85 x 160 cm, com fitas adesivas para ajuste
da capa ao equipamento. Embalagem resistente, que permita a
abertura com exposiçáo adequada do produto, contendo registro no
MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de esterilizaçáo. Produto deve possuir
registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde.
Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.
Código BR aproximado: 435192.

8

36114

2.400,00

un

Capa para prolongamentos do aparelho de videocirurgia, modelo
envelopada/sanfonada
de polietileno de baixa densidade com aro,
transparente, nas dimensões minímas de 250 cm x 12 cm.
Apresentação em dupla embalagem estéril. Embalagem resistente,
que permita a abertura com exposição adequada do produto,
contendo registro no MS, dados de identificação, procedência,
fabricação, e quando aplicável, o método de esterilizaçáo. Produto
deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no
Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e
Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado:300346.

9

72583

20,00

un

Agulha de Biópsia da medula óssea, tipo JAMISHIDI, 9 G x 15 cm,
confeccionado em aço inoxidável. Deve conter: cânula externa de
calibre 9 G e comprimento de 15 cm, com conexao para seringa luer
lock, mandril e um extrator de amostra.
produto deve ser
reutilizável/reprocessável/autoclaváve,
embalagem resistente, que
permita a abertura com exposiçáo adequada do produto, contendo
registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e
quando aplicável, o método de esterilizaçáo. Produto deve possuir
registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde.
Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.

452220.

0

Código BR aproximado:

10

553

4.800,00

un

11

67533

600,00

un

12

555

3.600,00

un

437551.

Lâmina de bisturi n. 11, descartável, estéril, confeccionada em aço
inox ou aço carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.
Embalagem resistente, que permita a abertura com exposiçáo
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
identificaçáo, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método
de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Códígo BR aproximado:

313571.

Lamina de bisturi n. 12, descartável, estéril, confeccionada em aço
inox ou aço carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.
Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
identificação, procedência, fabricaçao, e quando aplicável, o método
de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado:

313628.

Impresso em:

Lâmina de bisturi n. 15, descartável, estéril, confeccionada em aço
inox ou aço carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta
afiada, perfeita adaptaçáo ao cabo, com proteção na lâmina.
Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de

14/01/2021 13:08:27
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ENC: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - CR 000035/2021 - ALESSANDRA

Tancredo Augusto <faturamento@ascormed.com.br>
Qui, 14/01/2021

15:26

Para: Seção de cotação - huop <huop.cotacao@unioeste.br>

Boa tarde
Encaminhamos

cotação dos seguintes itens.

Att,
Tãt 7ããrcãlãã.
/ãttatraãrt

Avg tã 5 t tã

~ãrWva

Iãi< tara rttrãtãããH Itaãtããã tttiãtt.rãtãttt.lãF

De: Michel Ferreira
Enviada em: quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 15:16
Para: Tancredo Augusto
Assunto: Re: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - CR 000035/2021-

ALESSANDRA

Boa tarde amigo tudo bem?
Pode cotar os itens abaixo por gentileza
7 - 18500 capa se microscopio com cisor R$

8 - 36114 capa com aro R$ 5,00

~

95,00+

Obrigado
Michel

Obter o Outlook para Android

Sent: Thursday, January 14, 2021 3:11:52PM

To: Michei Ferreira

Subject: ENC:

<~michel

tctecnicacirurãica.com>

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - CR

000035/2021-

ALESSANDRA

Boa tarde, amigo! Tudo e você?

Segue mais um para validação, por gentileza.
Atenciosamente,
Tancredo

pe: Sesão de cotaCão - huop imailto:huop~cotacao

~unioeste.br

Enviada em: quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 13:38
Assunto: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - CR 000035/2021- ALESSANDRA

O>a,

Por gentileza, solicito um orçamento para processo licitatório conforme anexo.
"ãbtãrã10< r~IMmY1LTkOZTktNDUOZS04NmzjLWE4Y2U4MDM5MWJjMAAuAAADU...
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Apucze

c;Lzlea~cscs

czzi

KtzA

~cs%l

JOSILMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR - EIRELI - EPP
CNPI:

02.985.070 0001-71'NSC. ESTADUAL 024 0290275

RUA DOM FELICIANO

TELEFONES:

BANCO DO BRASIL 001- AGENCIA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

51 3031-7616 3031-0959

545- NITERÓI-CANOAS

¹

E-MAII. Iicitacao01

RS'EP'2120-070

osilmed.com br. finaceiro

'osilmed.coin.br

DADOS BANCÁRIOS

1701 9- CONTA

CORRENTE

003- AGENCIA 0463 - CONTA

AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ

6035 6

CORRENTE

2330-5

— HUOP

PROPOSTA DE PRE OS
ITEM

ESPECIFICACÃO

U N ID

TOTAL RS

UNIT R$

MARCA

QUANT

BIOSANI

4.500

R$

3,45

'$

4.503,45

BIOSANI

1.200

R$

3,60

R$

4.320,00

MARIMAR

120

R$

18,0

R$

2.160,00

MARIMAR

240

R$

19,50

R$

4.680,00

MARIMAR

120

R$

20,30

R$

2.436,00

Cânula / cateter nasal adulto tipo óculos, com formato sobre a
orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de

U N

ID

adaptação do látex, sendo conectado direto ao frasco uinidificador.
Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga em silicone com
contorno arredondada, proporcinando uma fixação segura e
confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2
metros. Descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura
com exposição adequada do produto, contendo registro no MS,
dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável,
o método de esterilização. Produto deve possuir
registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da
Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária
regulares. Código BR aproximado: 395230.
Cânula / cateter nasal pediátrico tipo óculos, com formato sobre a

UNID

U N

ID

orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de
adaptação do látex, sendo conectado direto ao frasco umidificador.
Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga em silicone com
contorno arredondado, proporcinando uma fixaçao segura e
confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2
metros. Descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura
com exposição adequada do produto, contendo registro no MS,
dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável,
o método de esterilização. Produto deve possuir
registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da
Saúde.
Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.
Código BR aproximado: 395230.
a a me a ica para imo i izaçao a a e immer aman o e
x
250 mm (+ 10 mm) para imobilização de dedos, confeccionada em
alumínio com bordas lisas e arredondadas, revestida com espuma.
Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
identificação, procedência, fabricação, e quando aplicávef, o
método
de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado:

180 mm (+ 10 mm) para imobilização de dedos, confeccionada em
alumínio com bordas lisas e arredondadas, revestida com espuma.

U N

ID

Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
identificação, procedência, fabricação, e quando aplicávef, o
fflétada
de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código Br aproximado:

180 mm (+ 10 mm) para imobilização de dedos, confeccionada em
alumínio com bordas lisas e arredondadas,

revestida com espuma.
resistente, que permita a abertura com exposição
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método
de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado:
Embalagem

U N

ID

unn.,

esca ave, es en, con ecciona a em aço
amina e is
inox ou aço carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.

10

U NI D

Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método
de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado:

SOLIDOR

4.800

R$

0,52

$

2.496,00

SOLIDOR

600

R$

0,52

R$

312,00

SOLIDOR

3.600

R$

0,54

R$

1.944,00

SOLIDOR

1.000

R$

0,54

R$

540,00

R$

0,58

R$

5.800,00

TOTAL

R$

29.191,45

inox ou aço carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.

UNID

Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método
de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado:
amina

e istun

n.,

escartave, esten, con ecciona a em aço

inox ou aço carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.
Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição

12

UNID

adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método
de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado:

inox ou aço carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.

13

UNID

Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método
de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado:
Lâmina de bisturi n. 23, descartável, estéril, confeccionada em aço
inox ou aço carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina.

14

UNI D

Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição
adequada do produto, contendo registro no MS, dados de
SOLIDOR
10.000
identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o
método
de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro
vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve
ossuir AFE e Licen a Sanitária re ulares. Códi o BR a roximado:
VALOR EXTENSO (Vinte e Nove Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Estão inclusos todas as taxas im ostos e demais encar os incidentes sobre o ob'eto licitado até o recebimento dos materiais
VALIDADE DA PROPOSTA:
PRAZO DE ENTREGA:

20

DIAS

15 DIAS

FRETE: CIF
CONDICAO DE PAGAMENTO: CONTRA-EMPENHO

JULIANA SILVA

DEPTO. COMERCIAL

WHATSAPP'1 99711-7004
51 3031-0959 e 3031-7616

FONE

SKYPE: Comercial Brit- Juliana Silva

E-maib vendas1

CANOAS

brit.ind.br

14 DE JANEIRO

DE

2021

cNPJ

18.466.544/0001-09
Av.: Jorge Abrão, 561 Jd.

IE

I

l

"6 ttd)8p!74(ri 9( 4

EMPRESA: PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES
CNP J N'8.466.544/0001-09
INSCRIÇAO ESTADUAL N'64.098.814.118
ENDEREÇO COMPLETO: AV. JORGE ABRAAO N'61
SERTAOZINHO/ SP

LTDA

664.098.814.118

Shangri-lá

protectorco protector.rod.br

PROTECTOR
p(re)671

PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

(

l

ANVIsA

I

Sertãozinho/SP

(16) 8942-7616

(

8.10047-7 /

14.161-170
(16) 9.9176-9289
l

CEP

g

EPP

—JARDIM

SHANGRILÁ,

CEP. 14161-170

TELEFONE: (16) 3942-7016
E-MAIL:comercial@protector.ind.br
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: DO BRASIL
AGÊNCIA: 0987-3 C/C

Universidade
ITEM

N'07757-0

EstadLial do Oeste do Paraná.

DESCRICAO DO OBJETO

Capa para prolongamentos do
aparelho de videocirurgia, modelo
envelopada/sanfonada
de
polietileno de baixa densidade
com aro, transparente, nas
dimensões minímas de 250 cm x
12 cm. Apresentação em dupla

MARCA

FABRICANTE
PROTECTOR
PROTECTOR

QUANT

2.400

UNID. DE
COTAÇAO
Unid.

embalagem estéril. Embalagem
resistente, que permita a abertura
com exposição adequada do
produto, contendo registro no MS,
dados de identificação,
procedência, fabricação, e quando
aplicável, o método de
esterilização. Produto deve
POSSU11

registro/notificação/cadastro
no Ministério da
vigente/regular
Saúde. Detentor do registro deve
aproximado:300346,
possuir AFE e Licença Sanitária
regulares. Código BR

Valor total por extenso: R$ 5.160,00 (Cinco mil Cento e Sessenta)

PREÇO

~

UNITARIO
R$ 2,15

PREQO TOTAL
R$ 5.160,00

PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

18.466.544/0001-09
IE 664.098.814.118
Sertãozinho/SP
Av.: Jorge Abrão, 561 Jd. Shangri-lá
protector@protector.ind.br
(16) 3942-7016

CNPJ

(

HOSP'tátnnt':

PROCEDENCIA: NACIONAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.
PRAZO DE ENTREGA: 15 (Quinze) dias corridos.
PAGAMENTO: 30 (trinta) dias.
FRETE: CIF
Sertãozinito, tó de Jengrto de 2021.

/;

Protector Pro(. H sp. LTDA EPP

Filipe Teixeira Sanches

RG.40,152,214-3 - CPF. 332.639.988-03
S ócio/Prep jietário

(

)

PROTECTOR
"'0
PR/rl>ot

I

I

(

8.10047-7
14.161-170
(16) 9.9176-928

ANVISA
(

CEP

ITEM 1
Base de dados BPS
Dados do Item
Código BR Descrição ( Unidade d Genérico
BR039523C CATETER 0 UNIDADE Não

BR039523C CATETER
8 R039523C CATETER
BR039523C CATETER
BR039523C CATETER
BR039523C CATETER
BR039523C CATETER
BR039523C CATETER

0 UNIDADE
0 UNIDADE
0 UNIDADE

0 UNIDADE

0 UNIDADE
0 UNIDADE
0 UNIDADE

Dados da Instituição
Dados do Fabricante Fornecedor
CNPJ Fabri< Fornecedo< CNPJ Forna Nome insti CNPJ Instit< Município

Dados da Compra
Registro Ar Data Comi Modalidade
Não Inforn

Não

Não Inforn

Não

Não Inforn

Não

8,02E410

Não

Não Inforn

Não

Não inforn

Não

8,03ãt10

Não

Não Inforn

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

Pregão
Pregão
Pregão
Pregão
Pregão
Pregão
Pregão
Pregão

Data Inser Fabricante
¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

Valores
I

UF

05.150.338CIRURGICA 04.063.331MUNICIPIC 46.231.890SANTA CRL Sp
BIOSANI IN 06.143.681ACACIA CO 03.945.035 MUNI CIPIC 18.158.261DOURADO< MG
BIOBASE Ib 05.216.859 VALE COM 32.635.445 MUNICIPIC 76.206.465 MATELANC PR
SE
BIOBASE In 05.216.859 FLEX HOSP 03.606.635 FUNDO ML 11.718.406ARACAIU
BIOBASE ln 05.216.859AGUIA DIS 27.789.446 MUNICIPIC 76.247.386 MARIA HEL PR
RO
MEDSOND,05.150.338 MEDICAL C 30.511.964FUNDO ML 21.817.418URUPA
SE
BIOSANI IN 06.143.681MEDCITY P 04.150.605 FUNDO ML 11.718.406ARACAIU
MEDSOND, 05.150.338JARDIM MI 08.588.015AUTARQUI 11.513.856CAMBIRA PR
MEDSOND,

Qtd Itens

C

200
50
300
8500
300
500
1500
500

Preço Unit CMED - Pra Competên<

0,69
0,82
0,88
0,98
1,05
1,15
1,19
1,48

0
0

0
0
0
0
0
0

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

Média Ponderada

1,0143
1,0143
1,0143
1,0143
1,0143
1,0143
1,0143
1,0143

.~

ITEM 2
Q
Base de dados BPS
Dados do Item
Descricão ( Unidade d Genérico
Código BR
BR0395230 CATETER 0 UNIDADE Não

BR0395230 CATETER
BR0395230 CATETER

0 UNIDADE

0 UNIDADE

Dados da Compra
Registro Ar Data Comi Modalidadh
Pregão
Não inforn
¹¹¹¹¹¹¹¹

Não

Nãolnforn

Nao

Não lnforn

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

Pregão
Pregão

Dados da Institui9ão
Dados do Fabricante Fornecedor
Institi Município I UF
Data Inser Fabricante CNPJ Fabri< Fornecedor CNPJ Forne Nome Insti CNPJ
PR
BIOBASE II 05.216.859 VALE COM 32.635.445 MUNICIPIC 76.206.465 MATELANC

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

BIOBASEII 05.216.859AGUIADIS 27.789.446MUNICIPIC76.247.386MARIAHEIPR
MEDSOND,05.150.338JARDIMMI08.588.015AUTARQUI 11.513.856CAMBIRA PR

Valores
Qtd Itens C Prego Unit'MED - Prc Competênr

300
300
500

0,88
1,05
1,48

0
0
0

N/A
N/A
N/A

Média Ponderada

1,0143
1,0143
1,0143

~

ITEM 4
Base de dados BPS
Dados do Item
Descrição ( Unidade d Genérico
Codigo BR

BR0452222

IMOBILIZAI UNIDADE

Não

Dados da Compra
Registro Ar Data Comi Modalidadh
Pregão
Não Inforn
¹¹¹¹¹¹¹¹

Dados da Instituição
Dados do Fabricante Fornecedor
CNpl Fabrir Fornecedor CNpJ Forne Nome Insti CNpJ Instib Município

Data Inser Fabricante
¹¹¹¹¹¹¹¹

Valores
I

UF

M. SO MA1 72.819.980ALTERMED 00.802.002 MUNICIPIC 77.916.510FRANCISCC PR

Qtd Itens

C

100

Preço Unit; CMED-Prc Competên<

11,19

0

N/A

Média Ponderada

11,19

Base de dados BPS
Dados do Item

ITEM

(

6

Unidade d Genérico

Código BR

Descrigão

BR0452220

IMOBILIZAI UNIDADE

Não

Dados da Compra
Registro Ar Data Comi Modalidad
Pregão
Não Inforn
¹¹¹¹¹¹¹¹

Dados da Instituipão
Dados do Fabricante Fornecedor
Data Inser Fabricante CNPJ Fabri< Fornecedor CNPJ Forne Nome Insti CNPJ Institi Município
MSO COMIDO.417.825 AGUIA DIS 27.789.446 MUNICIPIC 76 404.136 MARILUZ

¹¹¹¹¹¹¹¹

Vaiores
I

UF

PR

Qtd Itens C PreSo Unit CMED- Pre Competên<

15

8,75

0

N/A

Média Ponderada

8,75

Base de dados BPS
Dados do Item
Código BR

BR0515571

DescriCão

LÂMINA

ITEM

H AP

( Unidade d Genérico
Bl: CAIXA 100, Não

Dados da Compra
Registro Ar Data Comi Modalidadh
Pregão
1,04E+10
¹¹¹¹¹¹¹¹

Dados da Instituiqao
Dados do Fabricante Fornecedor
Município I UF
CNpJ Forne Nome Insti CNpJ Institi
Data inser Fabricante CNpJ Fabri( Fornecedor
PRANCHITJ PR
¹¹¹¹¹¹¹¹

LABOR IMF

09.182.117
01.005.728ODONTOIV 06.194.440 FUNDO ML

Valores
Qtd Itens

C

4

Prego Unit CMED- Pra Competên<

27,94

0

N/A

Média Ponderada

27,94

Base de dados BPS
Dados do Item
Código BR

BR0313628
BR0313628

ITEM ããI

p

Descrição ( Unidade ó Genérico
IÂMINA
LÂMINA

Bt UNIDADE Nao
Bt CAIXA 50,0 Não

Dados da Compra
Registro Ar Data Comi Modalidadr
Pregão
Não inforn
¹¹¹¹¹¹¹¹

Não Inforn

¹¹¹¹¹¹¹¹

Pregão

Dados da Instituição
Dados do Fabricante Fornecedor
CNPJ Fabrir Fornecedor CNPJ Forne Nome Insti CNPJ Institi Município

Data Inser Fabricante
¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

Valores
I

UF

ASTRACIEI'05.431.736CIRURGICA04.063.331MUNICIPIC46.231.890SANTACRLSP
MEDIX BRA

10.268.780 L A

DALLA

I

11.145.401FUNDO

ML

11.706.451PAROBE

RS

Qtd Itens C Preço Unit CMED - Pre Competên<

600
20

0,23
26

0

0

N/A
N/A

Média Ponderada

0,23
26

Base de dados BPS
Dados do Item
Código BR

BR0273178
BR0273178

ITEM

% PAU

Descrigão ( Unidade d Genérico
LÂMINA Bl: CAIXA 100, Não
LÂMINA BI. CAIXA 100, Não

Dados da Compra
Registro Ar Data Comi Modalidade
Não lnforn
Não inforn

¹¹¹¹¹¹¹¹

¹¹¹¹¹¹¹¹

Pregão
Pregão

Dados da Instituiqão
Dados do Fabricante Fornecedor
Institi Município I UF
Fornecedor CNPJ Forne Nome Insti CNPJ
Fabrii
CNPJ
Fabricante
inser
Data
SAO PEDRC PR

10.588,370
01.005.728JARDIM MI 08,588.015 FUNDO ML
440 FUNDO Mt 09.182.117PRANCFIITJ
IMF 01.005.728 ODONTOIV 06.194

¹¹¹¹¹¹¹¹

LABOR IMF

¹¹¹¹¹¹¹¹

LABOR

PR

Valores
Qtd Itens

C

10
3

Prego Unit CMED-Pre Competên<

26 62
27,94

0
0

N/A
N/A

Média Ponderada

26,9246
26,9246

ITEM JS¹3 1
Base de dados BPS
Dados do Item
Descrição( Unidade d Genérico
Código BR
BR0273179 LÂMINA Bt CAIXA 100, Não

Dados da Compra
Registro Ar Data Comi Modalidad
Pregão
Não Infere

¹¹¹¹¹¹¹¹

Dados da Instituição
Dados do Fabricante Fornecedor
CNPJ Forna Nome Insti CNPJ Institi Municipio
Data inser Fabdcante CNPJ Fabri< Fornecedoi

¹¹¹¹¹¹¹¹

MUNICIPIC
DESCARPAi 01.057.428 VALE COM 32.635.445

76.331,941CORNELIO

Valores
I

UF

PR

Qtd Itens

C

20

Preço Unit CMED - Prs Competên<

24,61

0

N/A

Média Ponderada

24,61

M

Base de dados BPS
Dados do Item
Código BR DescriFão

ITEM4Ltí

(

l

f

Unidade d Genérico
BR0313631 IÂMINA Bl: UNIDADE Nao
LÂMINA BL'AIXA 100, Não

BR0313631

Dados da Compra
Registro Ar Data Comi Modalidade

Nãolnforn
Nãolnforn

¹¹¹¹¹¹¹¹ Pregão
¹¹¹¹¹¹¹¹ Pregão

Dados da Instituiãão
Dados do Fabricante Fornecedor
Município
CNPJ Forne Nome Insti CNPJ Instit<
Fornecedor
Fabri<
CNPJ
Fabricante
Inser
Data

I

UF

¹¹¹¹¹¹¹¹ MAXICORI84.966.498ALTERMED00.802.002MUNICIPIC46.189.718PEDERNEIRSP
¹¹¹¹¹¹¹¹ MAXICORI84.966.498RDF-DISTI12.305.387FUNDOML14.231.159SEVERIANCRN

Valores
Qtd Itens

C

500
30

Prego Unit; CMED Pre Cornpetên<

0 2667

20,8

.

0
0

N/A

N/A

~

Média Ponderada

0,2667
22,7164

Empresa: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES
CNP J: 25463374000174

g

Orçamento: 11265

LTDA

End.: R GOUBER PINTO DIONISIO, 55
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL- Curitiba - PR

CEP: 81460140

Telefone: + 55 (41) 30420997
Grupo Neg

Emissão: 17 01@1-20:11 05

.:MEDICAL

Usuário:

pamela

Cliente:

159-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE

Endereço

AV. TANCREDO NEVES, 3224

Bairro:

SANTO ONOFRE

Cidade:

Cascavel

UF:

PR

CEP:

85806470

45 33215151

Inscrição Est

ISENTO

Fone:
Fax:

Rota

CNP JÍCPF:

78.680.337/0007-70
30 DDF

GERAL
CIF - Emitente

F. Pgto:

45 33215151

Frete:

PRIVADO BRASIL

Agente de Neg.:

Contato:
E-mail:

Data Orcamento 17/01/21
Prev. Entrega: 17/02/21

huo p.oc@unioeste.br

Itens Gerais

Seq. Item
010631
1
2

Qtde.

UN

CATETER NASAL TIPO OCULOS - MARKMED

4500,00

IJN

CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL-

1200,00 UN

2,0000~

120,000 IJN

1,0000

240 000

Nome

011713

Vl Unit.

1,2500~

MARKMED

3

16 X 2,50 - MSO
TALA METALICA 19 X 1,80 - MSO
TALA METALICA 26 X 1,80 - MSO

4037

4

1148

5

2504

TALA METALICA

VISOR - VENTURA

6

1174

CAPA P/ MICROSCOPIO C/

7

0'13457

CAPA P/VIDEOLAPAROSCOPIA

ENVELOPADA-

UN

0,8200

120,000 UN

1,0500

360,000 UN

136,8000

2400,00

~
~
~"
~

Valor

Vl

Desc

% Impostos

Valor Tot

5.625,00

0,00 0,000

0,00

5.625,(

2.400,00

0,00 0,000

0,00

2.400,(

120,00

0,00 0,000

0,00

120,(

196,80

0,00 0,000

0,00

196,(

126,00

0,00 0,000

0,00

126,(

49.248,00

0,00 0,000

0,00

49.248,(

5,8000 ~13.920,00

0,00 0,000

0,00

13.920,(

5.000,00

0,00 0,000

0,00

5.000,(

39,0000~ 1.872,00

0,00 0,000

0,00

1.872,(

0,00 0,000

0,00

234,(

0,00 0,000

0,00

1.404,(

0,00 0,000

0,00

390,(

0,00 0,000

0,00

3.900,(

UN

ESTERILI-MED

15x250
8

9618

20.000 UN

ITEM:
CANULA BIOPSIA 9G X 15CM

9

5498

250,0000

OBL0915 - BIOMEDICAL

LAMINA BISTURI N.

11 C/100 - ADVANTIVE

12 C/1 00 - ADVANTIVE

6,ooo CX

15 C/100- ADVANTIVE
BISTURI N. 21 C/100 - ADVANTIVE
BISTURI N. 23 C/100 - ADVANTIVE

48,000 CX

10

1045

LAMINA BISTURI N.

11

1965

LAMINA BISTURI N.

36,000 CX

39,0000~ 234,00
39,0000~ 1.404,00

12

566

LAMINA

10,000 CX

39,0000

13

1970

LAMINA

Totais

Quantidade

9160,000

Vl. Produtos

84.435,80

Peso Liq.:
0,000 (kg)
Nro. Ped. Cliente:

Desc. Item
0,00

Peso Bruto:

0,00

0,00

0,000 (kg)

Outras Desp.

0,00

Qtde Embalagem:

NORMAL

APROVAÇAO DESTE ORÇAMENTO

PRIVADO BRASIL

Nome:

Fone: + 55 (41) 30420997
Cel:

Assinatura:

Data:

Fax: 30420996
/ /

Observação:
Validade da Proposta: 60 Dias
Faturamento Minimo: R$ 600,00

Cosmos ERP

Frete

impostos

Instrução:

020.2021

Prev. Embarque:

390,00

39,0000~ 3.900,00

100,000 CX
Desc. Pedido
0,00

~

Frete:

CIF - Emitente

Transportadora:

/

/

Seguro

0,00

0,000000

Tot

84.435,I

Re atório de Cota{,ão: CR 000035i202

I

Pesquisa realizada entre 18/01/2021 13:17:46e 18/01/2021 13:44:27
Relatório gerado no dia 18/01/2021 13:47:00 {IP:131.255.86.142)

Item

1: Cateter

nasal tipo óculos

PREÇOS

QUANTIDADE

4

4.500

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

R$ 0,86 (un)

RS

3.870,00

.,

Preço Compras
Governamentais

6rgão Público

Identificação

Data
Licitaqão

'I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO

N'Pregão:672020

10/12/2020

Preço
RS 0,86

UASG:987547

Valor Unitário
Média dos Preços Obtidos: RS

0,86

Item 2: Cânula nasal pediátrico tipo óculos
PREÇOS
0

Q U A N

TI DA D E

1.200

P R EÇO ESTI M ADO

TOTAL

RS 0,00 (un)

RS 0,00

.

Item

Média dos Preços Obtidos: R$

0,00

3: Cânula nasal neonatal tipo óculos
PREÇOS

QUANTIDADE

1.200

0

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

RS 0,00 (un)

R$ 0,00

Média dos Preqos Obtidos: R$ 0,00

item

4: Tala de Zimmer -16 x 250
PREÇOS

.

mm
QUANTIDADE

3

120

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

R$ 2,50 (un)

RS 300,00

Preço Compras
Governamentais

6rgão Público

Identificação

Data
Licitação

Prego

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTDNIA/PR

N'Pregão:922020

30/11/2020

RS 2,50

UASG:987951

Valor Unitário

RS

.'édia

dos

'

~

obtidos: RS

2,50~

2,50.

1/16

Item 5: Tala de Zimmer - 19 x

180 mm

PREÇOS

QUANTIDADE

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

R$ 0,62 (un)

R$ 148,80

240

1

Prego Compras
Governamentais

Ólrgão Público

1

HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO

Identificagão

Data
Licitação

N'Pregão:282019

08/08/2019

Prego
R$ 0,62

UASG:155910

RS

Valor Unitário

0,62
" Média dos Preços Obtidos; R$ 0,62

Item 6: Tala de Zimmer-26 x

180 mm

PREÇOS

QUANTIDADE

120

Preço Compras
Governamentais

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

10, IO

R$ '1.212,00

R$

(un)

órgão Público

Identificação

Data
Licitagao

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR

N'Pregão:332O20

03/08/2020

Preço
R$ 0,10
I

UASG:987567

RS

Valor Unitário

'édia

item

10,10
dos Preços Obtidos: R$ 10,10

7: Capa para microsc6pio com visor
PREÇOS

QUANTIDADE

360

3

Preço Compras
Governamentais

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

R$ 10,10 (un)

R$ 3.636,OO

Órgão Público

Identificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR

N'Pregão:332020

..

Data

Prego

Licitação
03/08/2020

R$ 10, 0
I

UASG:987567

R$

Valor Unitário

'édia

Item

:

10,10
dos Pregos Obtidos: RS 10,10

8: Capa para video cirurgia
PREÇOS

QUANTIDADE

PREÇO ESTIMADO

2.400

R$ 4,00 (un)

1

Preço Compras
Governamentais

TOTAL
R$

Órgão Público

identificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR

N'Pregão:612020
UASG :985487

9.600,00

Data
Licitação
14/08/2020

Prego
R$ 4,00

2/16

Preço Compras
Governamentais

Identificação,,Licitação„Preço
Data

Órgão Público

Valor Unitário
-

Item

9: Agulha de biopsia

medula óssea 9

PREÇOS

Preço Compras

Governamentais

.

a ~

'

~

~

~

'l

~ ~

G

QUANTIDADE

PREÇO ESTIMADO

20

R$ 80,00 (un)

1

~

RI

TOTAL
R$

1.600,00

Órgão Público

Identificação

Data
Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

N'Pregão:1 892020

21/09/2020

Preço
R$ 80,00

UASG:987667

R$

Valor Unitário

Item

10: Lâmina de
PREÇOS

80,00
Média dos Preços Obtidos; R$ 80,00

bisturi n. 11
QUANTIDADE

4.800

2

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

R$ 28,80 (un)

R$ 138.240,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público

Identificação

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA/PR

N'Pregão:922020

Data

Preço

Licitação
23/1 1/2020

28,80

R$

UASG:987523

R$
28,80

Valor Unitário

'édia

dos Preços Obtidos: R$
28,80'em

1

1: Lâmina

de bisturi n. 12

PREÇOS

QUANTIDADE

600

2

Preço Compras
Governamentais

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

R$ 29,96 (un)

R$ 17.976,00

Órgão Público

Identificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA/PR

N'Pregão:922020

Data

Preço

Licitação
23/11/2020

R$

29,96

UASG:987523

R$

Valor Unitário

: Média

29,96
dos Preços Obtidos: R$ 29,96

'tem

12: Lâmina de bisturi n. 15
PREÇOS
1

QUANTIDADE

3.600

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

R$ 31,30 (un)

R$ 112.680,00
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Preço Compras

Identificação, Licitação
. „Prego
Data

Órgão Público

Governamentais

MINISTÉRIO DA DEFESA I Comando do Exército
Militar

Artilharia

I

Divisionária/5'DE

I

Comando Militar do Sul

I

15'rupo

N'Pregão:152020

I

de Artilharia de

14/09/2020

RS 31,30

UASG:160229

5'egião

Campanha Autopropulsado

RS

Valor Unitário
.

Item

13: Lâmina de

bisturi n. 21

PREÇOS

QUANTIDADE

1.000

IO

Preço Compras

Governamentais

31,30
Média dos Preços Obtidos: RS 31,30

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

R$ 0,32 (uni

RS 320,00

Identificação

Órgão Público
IvllNISTÉRIO DA DEFESA I Comando do Exército
Militar

I

I

Comando Militar do Sul

5'Batalhão de Suprimento

N'Pregão:502019
UASG; 60222

I
5'egião

Data
Licitação
11/12/2019

Prego
RS 0,32

I

RS

Valor Unitário

0,32
„Média dos Preços Obtidos: RS 0,32

Item

14: Lâmina de bisturi n. 23
PREÇOS

10.000

8

Prego Compras
Governamentais

TOTAL

PREÇO ESTIMADO

QUANTIDADE

R$ 0,26 (un)

R$

Órgão Público
Prefeitura Municipal de São

José dos

Pinhais

2.600,00

Identificação

Data
Licitação

Preço

N'Pregão:261 2019

13/11/20'l9

RS 0,26

UASG:987885

RS

Valor Unitário

0,26
'"

Média dos Preços Obtidos: RS 0,26

'alor

Global:

ríasal'tipo'culos:.
item 1":Cateter

Detalhamento

RS 292,182,80

dos Itens

'y

Prego Estimado: RS 0,86 (un)

",

Quantidade

Descrição

4.500 Pegas

Cateter nasal tipo óculos

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,86

Observação

4/16

1: Mediana das Propostas

Preço (Compras Governamentais)
Órgão: PREFEITURA

RS 0,86

Finais

Data: 10/12/2020 09:08

MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO

Objeto: Registro de preços,

Modalidade:

pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de

SRP:

materiais hospitalares..

Descrição: CATETER OXIGENOTERAPIA-

Identificação: N'Pregão;672020/ UASG:98754~

CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL

TUBO PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO TIPO ÓCULOS,PRONGA SILICONE

Lote/Item: /65

CONTORNO ARREDONDADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE

Ata:

ESTÉRIL, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A PROVA DE

Link Ata

14/12/202013:27

Adjudicação:

DEFORMAÇÁO E TORÇA0,2,10M, TIPO ADAPTADOR CONECTOR UNIVERSAL

CatMat: 395230- CATETER

Pregão Eletrônico
SIM

Fonte: www.comprasgovernamentais.go

OXIGENOTERAPIA, PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO

v.br

ÓCULOS,PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, DESCARTÁVEL,

Quantidade

ESTÉRIL, ADULTO, A PROVA DE DEFORMAÇAO E TORÇÁ0,2,10M, CONECTOR
UNIVERSAL

Unidade:

2 000
Unidade

UF: PR

~JV~ 3) 4 ~~

CNP J

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

07.344.756/0001-05

PRO-SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

* VENCEDOR *
Marca:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

DESCARPACK

Fabricante: DESCARPACK
Modelo: DESCARPACK
Descrição: 395230 CATETER

PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX
REFLUXO C/ FILTRO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

24 GRAUS, CERCA DE 20MM, CONECTOR

PADRÂO, CÂMARA

Telefone:

Endereço:
AV CARLOS GOMES,

(44) 3224-1234

259

32.635.445/0001-34

VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIR ELI

RS 0,83

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo: CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 24G
Descrição: CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 24G

Endereço:
AVENIDA LADISLAO GIL FERNANDEZ,

82.291.311/0001-11
Marca:

Telefone:
(43) 3305-3700

10

RS 0,88

AMARILDO BASEGGIO 8 CIA LTDA

SOLIDOR

Fabricante:
Modelo:

SOLIDOR

SOLIDOR

Descrição:

CATETER

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

PR

Francisco Beltrão

R SANTO ANTONIO, 1 51

MARINA

23.228.076/0001-74

Telefone:

(46) 3524-2405

Em a il:
disprobel@hotmail.com

CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES- EIRELI

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo: AÇO INOX 20G
Descrição: 395230 cATETER PERIFÉRlco,

POLÍMERO RADIQPAco,

vENoso,

AGULHA AÇO INox

RS 0,88

24 GRAUs, cERGA DE 20MM, coNEGTQR PADRÂO, cÂMARA

REFLUXO C/ FILTRO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

PR

Maringá

R DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATTI,

1434

Telefone:

(44) 3255-3774

item 2: Cânúla nasal pediátrico tipo óculos

Preço Estimado:

RS 0,00 (un)

Quantidade

Descrição

'I.200 Peças

Cânula nasal pediátrico tipo óculos

Média dos Preços Obtidos: RS 0,00

Observação

5/16

Item

3: Cânula nasal neonatal tipo ôculos
Preço Estimado:.RS 0,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: RS 0,00

Quantidade

Descrição

1.200 Peças

Cânula nasal neonatal tipo óculos

Item

Observa qão

4: Tala de Zimmer-16 x 260 mm"
Preço Estimado:

Quantidade

Descrição

'I20 Peças

Tala de Zirnmer

Objeto:

Observação

-16 x 250 mm

1: Mediana das Propostas

Preço (Compras Governamentais)

6rgão;

Média dos Preços Obtidos: RS 2,50

RS 2,50 (un)

RS 2,50

Finais

Data: 30/11/2020 08:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA/PR

REGISTRO DE PREÇOS Objetivando o Fornecimento

de Medicamentos

materiais médicos e odontológicos para atendimento

e

Modalidade:

da secretaria de saúde e

SRP:

Hospital Municipal.

Descrição: IMOBILIZADOR

SIM

Identificação: N'Pregão:922020

(TALA) - IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL ALUMÍNIO

Lote/Item:

REVESTIDO C/ ESPUMA, TAMANHO CERCA DE 25 X 1,5 CM

CatMat: 452222-

Pregão Eletrônico

Ata:

IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL ALUMÍNIO REVESTIDO C/

Adjudicação:

ESPUMA TAMANHO CERCA DE 25 X 1,5 CM

/'I

/ UASG:987951

15

Link Ata

07/12/2020 08:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.go
v.br

Quantidade:
Unidade:

500
Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

32.635.445/0001-34

VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

*VENCEDOR *

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R$ 2,40

Marca: SS RESGATE
Fabricante: SS RESGATE
Modelo: TALA METÁLICA 26X250MM

Descrição:

TALA METÁLICA 26X250MM

Endereço:
AVENIDA LADISLAO GIL FERNANDEZ,

27.789.446/0001-01
Marca: MSO
Fabricante: MSO
Modelo: UND
Descriqão: IMOBILIZADOR

Telefone:
(43) 3305-8700

10

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI

(TALA), MATERIAL:ALUMÍNIO

REVESTIDO C/ ESPUMA, TAMANHOXOERCA

DE

25 X 1,5 CM

Endereço:
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO,

85.477.586/0001-32
Marca:

RS 2,50

Telefone:
(43) 3305-8700

4455

ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI

R$ 4,90

VIDA RESGATE

Fabricante: VIDA RESGATE
Modelo: 16X25
Descriqão: IMOBILIZADOR (TALA),

MATERIAL ALUMÍNIO REVESTIDO C/ ESPUMA, TAMANHO CERCA DE

Estado:

Cidade:

Endereço:

PR

Cascavel

R RUA SANTA CATARINA, 850

Nome de Contato:
KAMYLLA

25 X 1,5 CM

Telefone:

(45) 3224-8308

Email:
vendasprolife@hotmail.com

6/16

+

'„Ítem 5; Tala de Zirnmer

:,19x 180 mm
Média dos Preços Obtidos; RS 0,62

Preço Estimado; RS 0,62 (un)

Observação

Quantidade

Descrição

240 Peças

Tala de Zimmer

1: Mediana das Propostas

Preço (Compras Governamentais)
Órgão:

-19 x 180 mm
RS 0,62

Finais

Data: 08/08/20 l9 09:02

HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO

Objeto: 0 objeto da presente licitação é c registro de preços, pelo prazo de 12 meses,
visando a eventual e futura Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares
Diversos

II

para atender as necessidades

do Hospital Universitário

de Lagarto

João Batista de Carvalho Daltro)
HUL/UFS/EBSERH, conforme condições, quantidades e exigências, inclusive as
encaminhadas pelos órgãcs e entidades participantes (quando for o caso),

(Hospital Universitário

Ivlons,

estabelecidas neste Edital e seus anexo.

Descrição: IMOBILIZADOR

- IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL ALUMÍNIO

(TALA)

REVESTIDO C/ ESPUMA, TAMANHO CERCA DE 20 X 1,5 CM

CatMat: 452219- IMOBILIZADOR

Modalidade:

SRP:
Identificação:

Pregão Eletrônicc
SIM

N'Pregão282019/
G:1 5591 0

U AS

Lote/item:
Ata

Adjudicação:
Homologação:

1/19
Link Ata

24/09/2019 09:56
26/09/2019

'I

3:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.g

(TALA), MATERIAL ALUMÍNIO REVESTIDO C/

ov.br

ESPLIMA TAMANHO CERCA DE 20 X 1,5 CM

Quantidade:
Unidade

'I

00

UNIDADE

UF: SE
CNP

J

05.997.927/0001-61

0,62~

MSO

Fabricante: MSO
Modelo: MSO
Descrição: IMOBILIZADOR

(TALA), MATERIAL ALUMÍNIO REVESTIDO

Estado: Cidade: Endereço:
PR

RS

MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

* VENCEDOR *
Marca:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Curitiba

item 6; Tala de Zimmer,',

R DOUTOR EGON ARNIANDO KRUEGER,

198

0/ ESPUMA, TAMANHO CERCA DE 20 X1,5 CM

Nome de Contato:
Ana Flavia Gonçalves de Paula Ataíde

Email:
Telefone:
(41) 3021-1777 licitacao@zerbinimedical.ccm.br

26 x180mm
s~

Preço Estimado:RS'l0,1.0(un)

Média doa Preços Obtidos: R$ 10,10

'í

Observação

Quantidade

Descrição

120 Peças

Tala de Zimmer - 26 x 180 mm

Preço (Compras Governamentais)
Órgão: PREFEITURA

1: Mediana das Propostas Finais

de uso medico hospitalar e ambulatorial,

demanda do Pronto Atendimento

Municipal e

para atender a

as demais Unidades Básicas de

Saúde deste Município, visando o fortalecimento

do Sistema Único de Saúde

SUS.

Descrição: IMOBILIZADOR

(TALA) - IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL ALUIAÍNIO

REVESTIDO C/ ESPUiVIA, TAMANHO CERCA DE 20 X 2 CM

CatMat: 452220-

IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL ALUMÍNIO REVESTIDO C/

ESPUMA TAMANHO CERCA DE 20 X 2 CM

10,10

Data: 03/08/2020 14:00

MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais e
equipamentos

R$

Modalidade:

SRP:

Pregão Eletrônico
SIM

Identificação: N'Pregão:332020

/

UASG;987567

Lote/Item: /324
Ata.

Adjudicação:

Homologação:

Link Ata

07/08/2020 11 :05
07/08/2020

'1

5;1 3

Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br

Quantidade:

50

7/16

Unidade:

Unidade

UF: PR
CNP

J

00.802.002/0001-02

*VENCEDOR *
Marca:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

MSO

Fabricante: MSO
Modelo: MSQ MOD.1,9MM
Descrição: TALA ALUMINIO

COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLACAO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRI
CACAO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEICOES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMQBILIZAC
AO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA QU ENTORSES, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSICAQ: ESPUMA ANTIALFRGICA E ALUMINIO 100io.
IMOBILIZACAO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZACAO GERAL EM ADULTOS E CRIANCAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTACAO; EMBALAGEM

PLASTICA CONTENDO

12 UNIDADES.

COD BR: 452220

—

Marca: MSO-

N

Comercial: MSO MOD

EST BOA ESP ERANCA, 2320

83.157.032/000 I-22

9MM - Reg MS: 80128000010

Telefone:

Nome de Contato:

Endereço:

1

Email:

(47) 3520-9000

MAICON

licitacoes@altermed.ccm.br

R$ 10,10

METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Marca: Polar Fix

Fabricante: POLAR FIX IND E COMERCIO LTDA
Modelo: Alumínio
Descrição: TALA ALUMINIQ co M EsPUMA19MM x 180 MM PAcoTTE

cQM 12- ATENDENDQ A LEGIsLAÇÂQ vlGENTE. GARANTIA coNTRA DEFEITos DE FAB

RICAÇÂO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZA
ÇAO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA QU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÂO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÂO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100
'4. IMOBILIZAÇÂO PRQVISÕRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÂO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÂO: EMBALAGE
M PLÁSTICA CONTENDO

12 UNIDADFS.

Telefone:
(47) 3531-9800

Nome de Contato:

Endereço:

EST BOA ESPERANCA, 1918

SANDRO

Email;
contato@metrcmed.com.br

ECO-FARlvlAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI

85.477.586/0001-32

R$ 12,90

Marca: mso
Fabricante: mso
Modelo: unidade

Descriçãc:

imobilizador

Estado:

Cidade:

Endereço:

PR

Cascavel

R RUA SANTA CA I ARINA,

Telefone:

Nome de Contato:

850

Email:

(45) 3224-8308

KAMYLLA

vendasprclifeghotmail.com

:)tem 7„';Capa para'ITlicroscópio Comyisor
Preço Estimado:

R$

10,10(ún)-

Média dos Preços Obtidos: R$ ]0,10

Observação

quantidade

Descrição

360 Unidades

Capa para microscópio com visor

Preço (Compras Governamentais)

6rgão:

1: Mediana das Propostas

Finais

equipamentos

para futuras e eventuais aquisições de materiais e

de uso medico hospitalar e ambulatorial,

demanda do Pronto Atendimento

Municipal

para atender a

e as demais Unidades Básicas de

Saúde deste Município, visando o fortalecimento

do Sistema Único de Saúde

SUS.

Descrição: IMOBILIZADOR

(TALA) - IMQBILIZADQR (TALA), MATERIAL ALUMÍNIO

REVESTIDO C/ ESPUMA, TAMANHO CERCA DE 20 X 2 CM

CatMat: 452220-

IMQBILIZADQR (TALA), MATERIAL ALUMÍNIO REVESTIDO C/

ESPUMA TAMANHO CERCA DE 20 X 2 CM

10,10

Data: 03/08/2020 14:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR

Objeto: Registro de preços

RS

Modalidade:

SRP:
Identificação:

Pregão Eletronico
SIM

N'Pregão:332020/
UASG:987567

Lote/Item:
Ata:

Adjudicação:
Homologação:

/324
Link Ata

07/08/2020 l1:05
07/08/2020

1 5:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br

Quantidade:
Unidade:

50
Unidade

8/16

UF: PR
CNP

J

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

*VENCEDOR *

Í)/

9810,09 M

Marca: MSQ
Fabricante: MSO
Modelo: MSQ MQQ.1,9MM
Descriqão: TALA ALUIVIINIQ

COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE CQM 12- ATENDENDO A LEGISLACAO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRI
IMQBILIZAC
CACAO. PRAZO DE VALIDADE MINIMQ DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEICQES. TALA CQM ESPUMA UTILIZADA NA
ANTIALERGICA E ALLIMINIO 100 >o.
AQ DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTAVEL, NAO ESTERIL E HIGIENICQ. CQMPQSICAO: ESPUMA
EMBALAGEM
IMOBILIZACAO PRQVISORIA QE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZACAO GERAL EM ADULTOS E CRIANCAS. VALIDADE: 60 MESES, APRESENTACAO:

PLASTICA CONTENDO

12 UNIDADES.

CQD BR; 452220- Marca: MSQ - NComercial: MSQ MQD19MM Reg MS:

EST BOA ESP ERANCA, 2320

83.157.032/000'1-22
Marca: Polar

Telefone:

Nome de Contato:

Endereço:

Email:

(47) 3520-9000

MAICON

80128000010

licitacoes@altermed.com.br

RS 10,'I 0

lvlETRQMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Fix

Fabricante: POLAR FIX IND
Modelo: Alumínio
Descriqão: TALA ALUMINIQ

E COMERCIO LTDA

COM ESPUMA19MM X 180 MM PACQTTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇAQ VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FAB
RICAÇAQ. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA QE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZA
ALUMÍNIO 100
ÇAO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NAQ ESTÉRIL E HIGIÉNICO. CQMPQSIÇAQ; ESPUMA ANTIALÉRGICA E
'/o. IMOBILIZAÇAQ PROVISÓRIA QE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇAO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇAQ: EMBALAGE
M PLÁSTICA CONTENDO

12 UNIDAQES.

EST BOA ESPERANCA, 1918

85.477.586/0001-32

Telefone:
(47) 3531-9800

Nome de Contato:

Endereqo:

SANDRO

Email:
contato@metromed.com.br

ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI

R8 12,90

Marca: mso

Fabricante: mso
Modelo: unidade
Descriqão: imobilizador
Telefone:

Nome de Contato:

Estado:

Cidade:

Endereço:

PR

Cascavel

R RUA SANTA CATARINA,

850

Email:

(45) 3224-8308

KAMYLLA

vendasprolife@hotmail.com

item 8: Capa para videó eli Llfgia

Preço Estimado: R84,00 (un)

'édia

.

Descriqão

~uuantidade
2.400 Unidades

dos Preços Obtidos: RS 4,00
Observaqão

Capa para video cirurgia

Preço (Compras Governamentais)
Órgão: PREFEITURA

MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR

Objeto: Aquisição(ões) de

Material Hospitalar, Qdontológico e afins para atender a

demanda do Município de Maripá/PR, itens não cotados Pregão Eletrônico

036/2020.

Descrição:

RS 4,00

1: Mediana das Propostas Finais

CAPA PROTETORA- CAPA PRQTETQRA, MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO
TRANSLÚCIDO, TIPO IMPERMEÁVEL, APLICAÇAQ VÍDEOLAPARQSCÓPIQ,

DIMENSÕES 12,5 X 250CM, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

CatMat: 300346- CAPA PRQTETQRA,

MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO

TRANSLÚCIDO, TIPO IMPERMEÁVEL, APLICAÇAQ VÍDEQLAPAROSCÓPIQ,

DIMENSÕES 12,5 X 250CM, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Data: 14/08/2020 08:02
Modalidade:

SRP:

Pregão Eletrônico
SIM

Identificação: N'Pregão:612020/
UASG:985487

Lote/Item: /7
Ata:

Adjudicação:
Homologação:

Link Ata

14/08/2020

1 6:36

28/09/2020 09;47

Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br

Quantidade:
Unidade;

200
Unidade

UF: PR

9/16

CNPJ

RAZÁO SOCIAL DO FORNECEDOR

2 l.537.809/0001-27

RDL MEDICAL LTDA.

*VENCEDOR *
Marca:

VALOR DA PROPOSTA FINAL
RS 4,00

AMERICAN INSTRUMENTS

Fabricante: AMERICAN INSTRUMENTS
Modelo: SO098
Descrição: Capa protetora do diafragma

do estetoscópio, material externo: plástico translúcido, tipo: impermeável,
2,5 x 250cm, tipo uso: descartável, estéril, reciclável. / CÓDIGO S0098 / MS 8025'l140005

9:Agulha. de biopsia

medula óssea

Preço Estimado;

(41) 3264-8984 / (41) 3262-1269

225

RUA EDVINO ANTONIO DEBONI,

rdl@rdlmedical.com.br

Média dos Preços obtidos: RS Ó0,00

RS 80,00 (un)

Observação

Descrição

20 Unidades

Agulha de biopsia medula

Preço (Compras Governamentais)

óssea 9 G

1: Mediana das Propostas

RS

Finais
Modalidade:

a eventual AQUISIÇÂQ DE MATERIAL MÉDICO

SRP:

HOSPITALAR (AGULHA, ATADURA, CADARÇO, CÂNULAS, CATETER NASAL,

CATETER OXIGENIOTERAPIA, COLAR CERVICAL, CQLETOR DE URINA,
DRENOS, ESCALPES, LUVAS, MÁSCARAS ENTRE OUTROS) PARA UTILIZAÇAO
EM ATENDIMENTOS PELAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS PRÉ

Quantidade:
Unidade:

I

CONECTORLUER LQCK, TIPO USQ REUSÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL
DE BIÓPSIA, APLICAÇÂO P/ MEDULA ÓSSEA MATERIAL

I

Link Ata

12
Unidade

UF: PR

15 CM TIPO PONTA

CQRTANTE, TIPO JAMSHIDI COMPONENTE EMPUNHADURA

COMPONENTE

/3

v.br

11 G X 15 CM,

TIPO PONTA CORTANTE, TIPO JAMSHIDI, COMPONENTEEMPUNHADURA
C/ EXTRATOR DE AMOSTRA, CQNECTQR
ERGONÔMICA, COMPONENTE

AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÂQ CERCA DE 11 G X

/

Fonte: www.comprasgovernamentais.go

AGULHA DE BIÓPSIA- AGULHA DE BIÓPSIA, APLICAÇÂQ P/ MEDULA
ÓSSEA, MATERIAL AÇQ INOXIDÁVEL, DIMENSÂO CERCA DE

SIM

UASG:987667

Ata:

ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LONDRINA.

Pregão Eletrônico

Identificação: N'Pregão:1892020
Lote/Item:

HOSPITALARES MÓVEL E FIXA SAMU E NAS UNIDADES DE PRONTO

CatMat: 437551 - AGULHA

80,00

Data: 21/09/2020 13:00

MUNICIPAL DE LONDRINA

Objeto: Registro de Preços para

Descrição:

1

9G

Quantidade

Órgão: PREFEITURA

dimensões:

Email:

Telefone:

Endereço:

Item

aplicação: videolaparoscópio,

ERGQNÔIUIICA

C/ EXTRATOR DE AMOSTRA CONECTOR CONECTOR LUER

LOCK TIPO USO REUSÁVEL ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL

CNP

J

11.367.066/0001-30

*VENCEDOR*
Marca:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÁO SOCIAL DO FORNECEDOR
ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

R$ 80,00 p

PRODUTOS HQSPITALARES EIRELI

MEDAX

Fabricante: MFDAX
Modelo: NX llxl5
Descrição: Agulha de

biópsia, aplicação: p, medula óssea, material: aço inoxidável, dimensão; 1 1 g x 15cm, tipo ponta, ponta dismantada, componente: ernpun
hadura ergonómica, componente ii: c, orifício lateral, conector: conector luer lock, tipo uso: descartável, esterelidade: estéril RMS: 80634880042

Endereço:
AL JACARANDAS,

Telefone:
(1 'I) 3356-0333

162

ItelTt10; Lãmina de bisturin

Email:
administracao@alpharad.com.br

11

Preço Estimado:

RS 28,80(un)

Média dos Preços Obtidos: RS 28,80

10/16

Observação

Quantidade

Descrição

4.800 Unidades

Lâmina de bisturi n, 11

R$ 28,80

1: Mediana das Propostas Finais

Preço (Compras Governamentais)
Órgão: PREFEITURA

Íp'Í
Data: 23/11/2020 09:00

MUNICIPAL DE CORBÉLIA/PR

Objeto: Registro de preços de equipamentos,

e instrumental

material

Modalidade:

médico hospitalar

das unidades de saúde, farmácia municipal, centro de saúde e
pronto atendimento municipal 24 horas - PAM..

Descrição:

LÂMINA BISTURI - LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO

N'

l, TIPO

Identificação: N'Pregão;922020

DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS

Ata:

/

UASG:987523

Link Ata

Adjudicação:

N'I'I,

MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO

SIM

Lote/Item: /59

ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE

CatMat: 313571 - LÂMINA BISTURI,

Pregão Eletrônicc

SRP:

para suprimento

23/11/2020

1 5:24

Fonte: www.comprasgcvernamentais.gc

TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS

v.br

ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE

Quantidade:

IO

Unidade:

Caixa

100,00 UN

UF: PR
VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ

RAZÂO SOCIAL DO FORNECEDOR

32.635.445/0001-34

VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

*VENCEDOR *

R$

Marca; DESCARPACK

Fabricante: DESCARPACK
Modelo: LAMINA DE BISTURI N'l
Descrição: LAMINA DE BISTURI N'
Endereço:
AVENIDA LADISLAD GIL FERNANDEZ,

CAIXA COM

'l

00 UNIDADES

l CAIXA CQM100 UNIDADES

Telefone:
(43) 3305-8700

10

28,79'8.742.491/0001-33

R$ 28,80

JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A

Marca:

ADVANTIVE

Fabricante: STERILANCE MEDICAL
Modelo: NÂD SE APLICA
Descrição: LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO
Endereço:
R ALCINO GUANABARA,

CARBONO, TAMANHO:N'

l, TIPO:DESCARTÁvEL,

Nome de Contato:

Telefone:

CX C/100UND

LADA INDIVIDUALMENTE

2500

ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍsTICAS ADICIONAIS:EMBA

(41) 2108-4545

HERMES

Em

a

il:

licitacacl@joaomed. com.br

1.1:Lâmina de bisturi n.'12

Preço Estimado: R$ 2996(un)

„...

Quantidade

Descrição

600 Unidades

Lâmina de bisturi n.

Preço (Compras Governamentais)
Órgão: PREFEITURA

Média dos Preços Obtidos: R$ 29,96

Observação
12

1: Mediana das Propostas

R$ 29,96

Finais

Data: 23/11/2020 09:00

MUNICIPAL DE CORBÉLIA/PR

Objeto: Registro de Preços de equipamentos,

material e instrumental médico hospitalar
das unidades de saúde, farmácia municipal, centro de saúde e
pronto atendimento municipal 24 horas - PAM..

para suprimento

Descriçao:

LÂMINA BISTURI - LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO
N

12, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE

Cat Mat: 313628- LÂMINA BISTURI,

MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO

TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS

N'12,

Modalidade:

SRP:

Pregâo Eletrônico
SIM

Identificação: N'Pregão:922020
Lote/Item:
Ata:

/

UASG:987523

/60
Link Ata

Adjudicação: 23/11/2020

1 5:24

Fonte: www.ccmprasgovernamentais.go
v.br

ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE

Quantidade:

10
11 /16

Caixa100,00UN

Unidade:

UF: PR
CNP

J

32.635.445/000 I-34

Pl@L

RS

VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES- EIRELI

*VENCEDOR *
Marca:

VALOR DA PROPOSTA

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

29,95~

QESCARPACK

Fabricante: DESCARPACK
Modelo: LAMINA DE BISTURI N'l 2 CAIXA CQM 100 UNIDADES
Descrição: LAMINA DE BISTURI N'2 CAIXA CQM I 00 UNIDADES
Endereço:
AVENIDA LADISLAQ GIL FERNANDEZ,

78.742.49 I/0001-33
Marca:

Telefone:
(43) 3305-8700

10

ADVANTIVE

Fabricante: STERILANCE MEDICAL
Modelo: NÂQ SE APLICA
Descrição: LÂMINA l3ISTURI, MATERIAL:AÇQ

2, TIPO;DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:EMBA

Telefone:

Nome de Contato:

Endereço:
R ALCINQ GUANABARA,

"I 2;

CARBONO, TAMANHQ:N'I

CX C/100UNQ

LADA INDIVIDUALMENTE

item

R$ 29,96

JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A

2500

(41) 21 08-4545

HERMES

Email:
licitacao'I Qajoaomed.com.br

Lâmina de:biáturi n:,15

Preço Estimado:

RS 31,30 (un),

Média dos Preços Obtidos: RS.3),;30

.

Observação

Quantidade

Descrição

3.600 Unidades

Lâmina de bisturi n.

1: Mediana das Propostas

Preço (Compras Governamentais)
Órgão:

15
Finais

RS

Data: l4/09/2020 08:06

MINISTÉRIO QA DEFESA

Comando do Exército

Modalidade:

Comando Militar do Sul

5'egião

Artilharia

15'rupo

Descrição:

SRP:

Militar

identificação:

Divisionária/5'DE

TIPO DESCARTAVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS

Ata:

Adjudicação:
Homologação:

ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE

CatMat: 273178- LÂMINA BISTURI, MATERIAL

SIM

N'Pregâo:152020/

Lote/Item: /55

material hospitalar.

LÂMINA BISTURI - LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO

N'5,

Pregão Eletrônico

UASG:160229

de Artilharia de Campanha Autopropulsado

Objeto: Aquisição de

31,30

AÇQ CARBONO, TAMANHO

N'15,

18/09/2020

1 3:52

23/09/2020 09:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br

TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE

Link Ata

Quantidade:
Unidade;

2

Caixa100,00

UN

UF: PR
CNP

J

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

82.291.31 I/0001-11

* VENCEDOR *

R$ 3 l,30

AMARILDO BASEGGIQ ã CIA LTDA

~

Marca: solidar

Fabricante: solidcr
Modelo: solidor

Descrição:

lamina

Estado:

Cidade:

Endereço:

PR

Francisco Beltrãc

R SANTO ANTQNIQ,

Nome de Contato:
151

MARINA

Telefone:

(46) 3524-2405

Email:
disprobel@hctmail.com

12/16

Item

13:Lâmina de

bisturi n. 21

. gx

Preço Estimado:

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,32

R$ 0,32 (un)

Observaqão

Quantidade

Descriqão

'I.000 Llnidades

Lâmina de bisturi n. 21

Preço (Compras Governamentais)

6rgão:

1: Mediana das Propostas

R$ 0,32

Finais

Data: 11/12/201910:00

MINISTÉRIO DA DEFESA

Modalidade:

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5'egião

SRP:

Militar

material hospitalar e laboratorial

Objeto: Aquisição de medicamentos,

UASG:160222

para o período de

Lote/Item: /23
Adjudicação:
Ata: LinkAta

12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos, estabelecidas neste instrumento:.

12/02/2020

LÂMINA BISTURI - LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO

N'1, TIPO

SIM

Identificação: N'Pregão:502019/

5'Batalhão de Suprimento

Descrição:

Pregão Eletrônicc

Homologação:

DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS
AÇO CARBONO, TAMANHO

5:2'I

17/02/2020 13;4g

Fonte: www.comprasgovernamentais.g

ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE

CatMat: 273179- LÂMINA BISTURI, MATERIAL

I

N'21,

ov.br

TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS

Quantidade:

14. IDO

Unidade:

Unidade

ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE

UF: PR
CNP

J

08.338.868/0001-08
*VENCEDOR

*

CLAUDETE VALE DINARDI

Marca: SOLIDOR
Fabricante: SOLIDOR
Modelo: UNIDADE
Descriqão: lÂMINA DE BISTURI, MATERIAL

AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO

Cidade:

Endereço:

SP

Cabrália Paulista

R ASTOR DE MATOS CARVALHO,

26.847.096/0001-11

DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

574

CLAUDETE VALE DINARDI

Telefone:
(1 4) 3285-1317

Email:
luís.dinardí@gmaíl.com

R$ 0,25

CIRURGICA ITAMBE- EIRELI

SOLIDOR

Fabricante: SOLIDOR
Modelo: N'1
Descriqão: LÂMINA BISTURI, MATERIAL
LADA INDIVIDUALMENTE

AÇO CARBONO, TAMANHO

Registro: 10369460125

AVENIDA BRASIL,

ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBA

(44) 3346-4300

5709

24.961.322/0001-65

CO., LTDA. - CHINA, R

Lâmina de bisturi, material aqo inoxidável, tamanho

Endereço:
RUA SANTA LUZIA,

n'1, descartável,

estéril. RMS 81078910004. Caixa ccm 100un.

Telefone:

Nome de Contato:

100

03.968.926/0001-63

R$ 0,29

MARIA CLARA SOARES

Marca: CIRUTI
Fabricante: Huai Yín Medicai Instruments
Modelo: Cirublade Incx

Descrição:

N'1, TIPO DESCARTÁVEL,

Telefone:

Endereqo:

Marca:

N'1,

Nome de Contato:

Estado:

Marca:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

(48) 3024-1958

MARIA CLARA

Email:
adm.agíllog@gmaíl.com

R$ 0,29

MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ADVANTIVE

Fabricante: STERILANCE MEDICAL
Modelo: NAO SE APLICA
Descriqão: LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL
00127

AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO

Estado:

Cidade:

Endereço:

PR

Curitiba

R ALCINO GUANABARA,

N'1,

DESCARTÁVEL, ESTÉRIL ADVANTIVE/ STERILANCE MEDICAL/ CHINA

Nome de Contato:

2500

HERMES

Telefone:

(41) 21 08-4545

-102969

Email:
licitacacl@jcacmed.com.br

13/16

CNP

J

24.480.34 I/0001-70
Marca:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

(f~3.,

SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

ADVANTIVE

Fabricante: ADVANTIVE
Modelo: BISTURI
Descriçãc: LAMINA BISTURI 21
AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA,

29.474.250/0001-45
Marca:

Email:

Telefone:

Endereço:

financeirc@saudmed.com.br

(45) 3027-2814

3329

RS 0,33

PHLIFE HOSPITALAR LTDA

Ciruti

Fabricante: Ciruti
Modelo: LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, N'1
Descrição: LÂMINA DE BISTURI, IvIATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO

N'1,

DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL,

25.463.374/0001-74

212

Email:

Telefone:

Nome de Contato:

Endereço:

(31) 3054-0190

FABRICIO

liciracao@phlife.com.br

RS 0,35

MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

Marca: ADVANTIVE
Fabricante: ADVANTIVE
Modelo: TAM 21

Descrição:

LAMINA DE AÇO INOX TAM 21

R GOUBER PINTO DIONISIO,
'I

Telefone:

Nome de Contato:

Endereço:

8.702.558/0001-84

55

Email:

(41) 3042-0997

DANI ELA

medefeL51medicalprodutos.com,br

RS 0,35

A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA

Marca: advantive

Fabricante: advantive
Modelo: und
Descrição: LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL

AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO

Cidade:

Endereço:

RS

Santa Maria

AVENIDA OSVALDO CRUZ,

Marca: TOP

1420

Telefone:

(55) 3225-3304

Adriano Favarin

Email:
afavarin.distribuidora@gmail.com

RS 0,35

MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

MED

Fabricante: TOP MED
Modelo: UNIDADE
Descrição: LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL

AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO

Estado:

Cidade:

Endereço:

RS

Santa Maria

RUA TUIUTI,

29.700.587/000'I-23

101 5

N'

I, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

medplus(<aterra.ccm.br

RS 0,95

n'1, descartável,

570

estéril

Telefone:

Nome de Contato:

RUA SAIRA MILITAR,

Email;

(55) 3219-2087

PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

lâmina de bisturi, material aço inoxidável, tamanho

Endereço:

Telefone:

Nome de Contato:
Ricardo dos Santos Medeiros

Marca: LAMEDID
Fabricante: LAMEDID
Modelo: lâmina de bisturi, matcnal aço inc

Descrição:

DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Nome de Contato:

Estado:

01.706.665/000 I-88

N'1,

(43) 31 52-8902

IRENE

Email:
prioritta.saude@gmail.com

Item 'l4: Lâmina-de bisturi n. 23
Média dos Preços Obtidos: BS 026

Preço Estimado: RS 0,26 (un)
Quantidade

Descrição

10.000 Unidades

Lâmina de bisturi n. 23

Preço (Compras Governamentais)

1: Mediana das Propostas

Observação

RS 0,26

Finais

José dos Pinhais

6rgão:

Prefeitura Municipal de São

Objeto:

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar.

Data: 13/11/2019 09:06
Modalidade:

Pregão Eletrônico

14/16

Descrição:

LÂMINA

N'3,

BISTURI- LÂMINA BISTURI,

SRP:

MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO

TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTER(STICAS

ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE

CatMat: 313631 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL

SIM

Identificação: N'Pregão:2612019/
UASG:987885

AÇO CARBONO, TAMANHO

N'23,

Lote/Item:

TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS

Ata:

ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE

/10
~LinkA a

13/02/2020

Adjudicaqão:

1 5:08

26/02/2020 17:08

Homologação:

Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br

7.050

Quantidade:
Unidade:

Unidade

UF: PR
CNP J

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

03.968.926/0001-63

MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

*VENCEDOR *

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R8
0,19'arca:

advantive

Fabricante: STERILANCE
Modelo: nao se aplica
Descrição: LAMINA DESCARTAVEL

N'3-

Caracterlsticas: Lamina de bisturi, esterilizada, confeccionada em aqo inoxidável ou aqo carbono de prim
P/ BISTURI
eira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidaçâo, com lâmina perfeitamente afiada, e adaptáveis aos cabos de bisturi padrão. Apresentaqão: Embalagem in
dividual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilizaqão e número de registro no Ministério da S
aúde. Reembalados conforme praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto até o momento do uso. -OFERECEMOS AÇO CARBONO-

Estado:

Cidade:

Endereço:

PR

Curitiba

R ALCINO GUANABARA,

25.463.374/000'1-74

2500

Nome de Contsto;

Telefone;
(41) 2108-4545

HERMES

Email:
licitacaol@joaomed.com.br

RS 0,22

MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

Marca: ADVANTIVE
Fabricante: ADVANTIVE
Modelo: N'3 CARBONO

Descrição:

LAMINA DESCARTAVEL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO.

Endereço:

Nome de Contato:

R GOUBER PINTO DIQNISIO,

28.537.922/0001-51
Marca:

55

Telefone:

(41) 3042-0997

DANI ELA

Em

a

il:

medefe(ãmedicalprodutos.com.br

RS 0,24

RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

ADVANTIVE

Fabricante:

ADVANTIVE

Modelo; LAMINA
Descriqão: LAMINA

DESCARTAVEL Pl BISTURI N 23- Caracterlsticas: Lamina de bisturi, esterilizada, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono de prim
eira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidaqão, com lãmina perfeitamente afiada, e adaptáveis aos cabos de bisturi padrão. Apresentaqão: Embalagem in
dividual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização e número de registro no Ministério da 8
aúde. Reembalados conforme praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto até o momento do uso.

Endereço:
RUA MANDAGUACU,

3'I

Telefone:

(41) 3527-7873 / (4 I) 3527-7874

294

.085.156/0001-46

/

(41) 3527-7875

Em s il:
rbulka@rbcontabil.com.br

RS 0,25

MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.

Marca; Maxicor

Fabricante: Huaiyin Instruments Ltd
Modelo: Laminas Descartáveis
Descrição: LÂMINA BISTURI AÇO CARBONO

N'3 Marca: Maxicor Fabricante: Huaiyin Instruments Ltd. Modelo / Versão: Laminas Descartaveis Descrição Detal
hada do Objeto Ofertado: Embalagem PCT C/100 Reg.Min.Saííde; 10?99800020 Demais especificaqões conforme o edital ...
Endereço:

Telefone:
(41) 3575-1398

EST DA GRACIOSA, 1013

30.881.804/0001-08

Em a il:
financeiro@macmedbrasil.com.br

MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS

RS 0,27

LTDA

15/16

CNP J

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: CIRUBLADE
Fabricante: Huai Vin Medicai Instruments
Modelo: CIRUBLADE

CO

N'3-

características: Lamina de bisturi, esterilizada, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono de prippp
LAMINA DEscARTAvEL P/ BlsTURI
eira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, com lãmina perfeitamente afiada, e adaptáveis aos cabos de bisturi padrão. Apresentação: Embalagem'
dividual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica assépticf~
trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização e número de registro no Ministério da S
aúde. Reembalados conforme praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto até o momento do uso.

Descrição:

Telefone;
(45) 3306-0072

Endereço:
R ERECHIM,1454

29.700.587/0001-23
Marca:

PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

RS 0,28

ADVANTIVE

Fabricante: ADVANTIVE
Modelo: LAMINA DESCARTAVEL P/
Descrição: LAMINA DESCARTAVEL

BISTURI

N'3
N'3-

Características: Lamina de bisturi, esterilizada, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono de prim
eira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidaçao, com lâmina perfeitamente afiada, e adaptáveis aos cabos de bisturi padrão. Apresentação: Embalagem in
dividual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilizaçao e número de registro no Ministério da S
aúde. Reembalados conforme praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto até o momento do uso.
P/ BISTURI

Endereço:
RUA SAIRA MILITAR,

Nome de Contato:

570

13.217.490/0001-24

Telefone:

(43) 3152-8902

IRENE

Email:
prioritta.saudegagmail.com

MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

R$ 0,30

LTDA

Marca:

MAXICOR

Fabricante: MAXICOR
Modelo: MAXICQR
Descrição: LÂMINA BISTURI, MATERIAL

AÇO CARBONO, TAMANHO

LADA INDIVIDUALMENTE

Estado:

Cidade:

Endereço:

PR

Colombo

RUA SALTO DO ITARARF.,

01.470.743/000'I-98
Marca: solidor
Fabricante: labor import
Modelo: solidor

Descrição:

N'3,

TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBA

Nome de Contato:

74

Rosilene Borba

BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA

Telefone:

(41) 3562-2210

Em a il:
medkres@hotmail.com

RS 0,32

N'3-

LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI
Características: Lamina de bisturi, esterilizada, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono de prim
eira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, com lâmina perfeitamente afiada, e adaptáveis aos cabos de bisturi padrão. Apresentação: Embalagem in
dividual com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização e número de registro no Ministério da S
aúde. Reembalados conforme praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto até o momento do uso.

Endereço:
RUA COLIBRI,

425

Telefone:

(47) 3323-5244 / (47) 3235-244

16/16

j

U4

tl~~«>«.

HUOP - Últimas 10 Compras dos Itens da Cotação cl Fornecedor
Cotação de compra: 44394

Código

Unid. Material

Data Compra

: CNPJ

" Valor Compra ',-

Cateter nasal tipo óculos
1,3200
1,3200
14/10/2020
1,3200
1 0/09/2020
1,3200
13/08/2020
1,3200
06/07/2020
1,3200
02/06/2020
1,3200
06/05/2020
26/03/2020
1,3200
12/03/2020
1,3200
1 7/02/2020
1,3200

1062 Pç

03/1 1/2020

.';„Fornecedor

61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131

72376 Pç

Cânula nasal pediátrico tipo óculos

72377 Pç

Cânula nasal neonatal tipo óculos

Tala de Zimmer - 16 x 250 mm
11101480000101
19/07/2018
0,6400

:-:

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

1037 Pç

18/12/2017

19/01/2016
04/09/2015

23/06/2015
22/01/201 5

16/01/2015
01/07/2014
26/02/2014

16/12/2013

Impresso em:

0,6800
0,7000
0,9100
0,7700
0,7700
0,9100
0,7700
0,7700
0,7700

18/01/2021 14:24:09

11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101

Página

1

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

I

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

tda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda..

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

alessandra.silv

CSUP00589

dos Itens da Cotação cl Fornecedor
„ tttt~<p~< HUOP - Últimas 10 Compras
Cotação de compra: 44394

gUU<

,.

Código. Unid, Material

.'NPJ

Com ra

Data Compra

'I'alor

Tala de Zimmer - 19 x 180 mm

1036 Pç

26/07/201 8

18/12/2017
1 5/05/201

7

1 9/09/2016

23/07/201 6

19/01/2016
23/06/201 5

16/01/2015

16/01/2015
01/07/2014

0,5300
0,5700
0,5700
0,7300
0,7300
0,7300
0,7500
0,7000
0,7000
0,7500

11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101

Tala de Zimmer - 26 x 180 mm
11 101480000101
0,6500
18/12/2017

53714 Pç

19/01/2016
23/06/2015

16/01/2015
16/01/2015
01/07/2014
26/02/2014

27/06/2013
22/04/201 3

07/02/201 3

0,9800
0,9500
0,8900
0,8900
0,9500
0,9500
0,8000
0,8000
0,5200

Capa pa ra microscópio co m visor

18500 un

28,7500~

1 0/08/2020

30/06/2020
1 0/01/2020

29/1 0/2019

14/03/201 9
1 5/01/2019

29/12/2015
1 0/09/201

5

21/08/201 5

04/05/2015

28,7500
28,7500
28,7500
23,0000
23,0000
24,9000
24,9000
24,9000
24,9000

36114 un

Capa pa ra video cirurgia
2,2200
28/05I2020
13/04/2020

2,2200
2,2200

10/01/2020

2,2200

04/11/2019

2,2200
2,2200

04/05/2020

29/10/2019
27/08/201 9

02/08/201 9

09/05/2019
14/03/2019

Impresso em:

11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
11101480000101
07774682000139

2,2200
2,4000
2,4000
2,4000

18/01/2021 14;24:09

24118004000137
24118004000137
24118004000137
24118004000137
21537809000127
21537809000127
81138984000173
81138984000173
81138984000173
81138984000173

24118004000137
24118004000137
24118004000137
24118004000137
24118004000137
24118004000137
24118004000137
21537809000127
21537809000127
21537809000127

Página 2

Fornecedor
Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Medicai Vendas Ltda
Angular Produtos Para Saude Ltda
Angular Produtos Para Saude Ltda
Angular Produtos Para Saude Ltda

Angular Produtos Para Saude Ltda
Rdl Medicai Ltda. - Me

Rdl Medicai Ltda. - Me

Formathos Fornecedora de Mat Hospitalar Ltda
Formathos Fornecedora de Mat Hospitalar Ltda

Formathos Fornecedora de Mat Hospitalar Ltda
Formathos Fornecedora de Mat Hospitalar Ltda
Angular Produtos Para Saude Ltda

Angular Produtos Para Saude Ltda
Angular Produtos Para Saude Ltda
Angular Produtos Para Saude Ltda
Angular Produtos Para Saude Ltda

Angular Produtos Para Saude Ltda
Angular Produtos Para Saude Ltda
Rdl Medicai Ltda.

- Me

Rdl Medicai Ltda. - Me

Rdl Medicai Ltda. - Me

alessandra.silv

CSUP00589

UUU~'uni«ste

Código.

..

HUOP - ÚltimaS 10 COmpraS dOS ItenS da COtarãO Cl FOrneCeder
Cotação de compra: 44394

Unid.,, Material

Data Compra

72583 un

Valor Compra

,

CNPJ

.

Fornecedor

Agulha de biopsia medula óssea 9 G

553 un

Lâmina de bisturi n. 11
12/08/2020
0,2000

06/07/2020
02/06/2020

06/05/2020

20/03/2020
17/02/2020

03/01/2020

07/11/2019
27/09/2019
26/08/2019

67533 un

0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,2297
0,2297

6141 8042000131
61418042000131

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
07120917000179
07120917000179

Cirurgica Fernandes

Lâmina de bisturi n. 12

1 7/02/2020

03/01/2020

12/03/2018
23/02/2017

0,2000~
0,2000
0,1896
0,2100

61418042000131
61418042000131
00656468000139
61418042000131

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur, Hosp. Ltda

Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp, Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Curitiba Comercio de Produtos Medicos Eireli - Epp
Cirurgica Curitiba Comercio de Produtos Medicos Eireli - Epp
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Soma/pr Comercio de Produtos Hospitalares
Cirurgica Fernandes

Ltda

Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

555 un

Lâmina de bisturi n. 15
12/08/2020
0,2000~

06/07/2020
02/06/2020

06/05/2020

30/03/2020
20/03/2020

17/02/2020

21/01/2020
20/01/2020
20/01/2020

Impresso em:

0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,1600
0,1600
0,1600

18/01/2021 14:24:09

61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
46374500011200
46374500011200
46374500011200

Página

3

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes

Com Mat Cirur Hosp. Ltda

Cirurgica Fernandes

Com Mat Cirur Hosp. Ltda

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur Hosp. Ltda

Secretaria de Estado da Saude
Secretaria de Estado da Saude
Secretaria de Estado da Saude

alessandra.silv

CSUP00589

UUU>'

„„ tn~<p~< HUOP - Últimas 10 Compras dos Itens da Cotação cl Fornecedor

Código
..

Unid.- Material

Data Compra

'" '

Cotação de compra: 44394

'„„

Valor Compra

~

',

CNP J

Fornecedor

-„'56

Lâmina de bisturi n. 21
1 2/08/2020
0,2000
un

06/07/2020
17/02/2020
1 0/01/2020

07/12/2017
1 8/1

0/2017

26/09/2017

19/07/2016
15/06/2016

0,2000
0,2000
0,2000
0,1896
0,2100
0,2100
0,3800
0,3800

36372 un

~

Lâmina de bisturi n. 23
12/08/2020
0,2000

06/07/2020

0,2000

02/06/2020

0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,2297

06/05/2020

30/03/2020
20/03/2020
1 7/02/2020
1 0/01/2020

03/01/2020
06/1 1/201 9

Impresso em:

18/01/2021 14:24:09

61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
00656468000139
61418042000131
61418042000131
11101480000101
11101480000101

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

61418042000131
6141 8042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
61418042000131
07120917000179

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Página 4

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes

Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Soma/pr Comercio de Produtos Hospitalares

Ltda

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes

Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Efetive Produtos Medico Hospitalares

Ltda.

Cirurgica Fernandes

Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp, Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda
Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Cirurgica Curitiba Comercio de Produtos Medicos Eireli - Epp

alessandra.silv

CSUP00589

ComprasNet

18/01/2021

ip<irlal

M!Nlgrf!:!ig Dn

de Compras E!o Governo Federa!

;Teáiná,

CQ AlP I"ctSABt

0 Oafomfn

.e.cu

ls CD,.R

?CIT

f/iíbiíSTÉFIIQ DA LQQNQMIA

e DE
íá

Ata

"Órgão

po. Isl rle Compra
RR

Or'vernamt.nrr

- EIETERR Ili REDIETRD DE

R

5i/,'„0

is

— ATnt)fnnáo

Piudug..ie

RE!DE

- consulta Atas de Registros de pregos

D

UASG

D

Período de Vigência

" Licitagão

: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
: 250059 - INSTITUTO NACIONAL
: PREGãO
: 07/01/2021 até 07/01/2022

DE CARDIOLOGIA

Número
Data Assinatura

: 00051/2020
: 07/01/2021

000395230 - CATETER

M'""L

OXXGENOTERAPIAI MATERIAL TUBO PVC
FLEXXVEL GRAU MEDICO, TIPO TXPO ÓCULOS,PRONGA SXLXCONE
CONTO/!NO ARRFDONGAGO, TIPO USO GIESCARTÁVF! T FSTFRILIGAGF.
ESTERIL, TAMANHO ADULTO, CARACTERXSTICAS ADICIONAIS A PROVA
GE GEFORMAÇÁO E TORÇAOTIT'lGMR TIPO ADAPTADOR CONECTOR
UNIVERSAL

CLASSIFICAÇAO

VENCEDOR

31378288/0001-66 -

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

comprasnet.gov.br/acesso.asp?cri=/Livre/Ata/ConsultaAte00.asp

Vale" 1,876,00
Itemt 00001 <tde 2.800
Item: "
Total:

t2TDE

2.800

PREÇO
UNIT.

0,6700

VALOR
TOTAL

~1.876,00

MEDSONDA

18/01/2021

ComprasNet

Portal de Compras do Governo Federal

MINI5T"P!0

Com prasnet

DA LCONOVIIA

Brasília, 18 de„ianeiro de 2021

MiNiSTÉRlQ BA ECQNQMlA

5IASG - Ambiente

Portal de Compras Governamentais

Produrão

~4 5lSRP - SISTEMA Gf RPGl5BG BF PPF@S

- Consulta Atas de Regístros de Preços
'rgão
: 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVII„OS HOSPITALARES
>

Ata

'ASG
~

,

Licitação
Período de
Vigência

: 155908 - HOSPITAL
: PREGAO
. 09/07/2020 até
pg/p7/202 I

CLASSIFICAÇAO

UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR

Número

Data Assinatura

VENCEDOR

00802002/0001-02 -

ALTERMED MATERIAL

MEDICO HOSPITALAR LTDA

comprasnet.gov.br/acesso.asp?

url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp

: 00018/2020
: 09/07/2020

qTDE

120

UNIT.

TOTAL

0,4300

51,60

MSO

Compras Net

1 8/01/2021

Portal rie Compras cio Governo Federal

VINiSTÉRIO DA ECONObllA

Comprasnet

Bras~lia,

18 de Janeira rie 2021

MiNlSTÉRIG fM ECONGMlA

SlASG - Ambiente

Pot tal rie Compl as Govel na%entala

~QASGi

5lSRP - S[9FMA Gk REGIS7PQ Bk PkF/QS
k

Ata

~

Órgão

~

UASG

Produrão

- Consuita Atas de Registros de Pregos

: 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
: 155908 - HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA QUNIOR
: PREGAO
Número : 00018/2020
09/07/2020
até
.
Data Assinatura : Pg/P7/2P2P

'icitagão

Período de
, Vigência

'9/07/2021

000452219 - IMOBIi

IZADOR
(TALA), MATERIAL ALUMINIO
REVESTIDO C/ ESPUMA, TAIMANHO
CERCA DE

CLASSIFICAÇAO

20 X 1,5 CM

It

„00027

VENCEDOR

00802002/0001-02 -

ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA

comprasnet.aov.br/acesso.aso?

url=/Livre/Ata/ConsultaAtapp.aso

Q

o

3Qp

Valor
Qtde
Item : 300 Total: 102 00

PREço VALOR
U N IT.
TOTAL
Q

340~] p2

pp

MSO

1 8/01/2021

ComprasNet

Portai de Cc mpras do Governo Federai

IvllNISTtrtIG DA EGGNGhtIA

Compiasnet

Brasilia, 18 de janeiro de 2021

MINISTÉRIQ DA ECQNQMIA

Portai de Compras Governamentais
~3 SISRP - S[57EMA DE RFGISTRG Gk

SIASG - Ambiente

ProdLiqâo

PRf(M

Ata - Consullta Atas de Registros de Preços
Órgão
: 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
UASG
: 155908 — HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA IUNIOR
'icitação
: PREGAO
Número : 00018/2020
Período de
. 09/07/2020 até
Vigência
pg/pg/ 20 2
Data Assinatura:09/07/2020
k

~

,

1

CLASSIFICAÇAO

VENCEDOR

00802002/0001-02 -

ALTERMED MATERIAL

MEDICO HOSPITALAR LTDA

comprasnet.gov.br/acesso.asp?

url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp

qTDE PREÇO
UNIT.
3QQ

Q

VALOR
TOTAL

4400~]32 Q

Compras Net

1 8/01/2021

Portai de Compras do Governo Perieral

IVliNISTSRIO DA ECOIVOVIIA

Com prasnet

M l NlSTÉRiO DA

6 StSRP

Brasi!Ia, 18 de]aneiro de 2021

ECQNQMIA

SIASG - Ambiente

Portai de Cornpiël5 Governamentais
- SISTEMA GE REG) STR9 BE

Produrão

PRE(GS

I'ta
~

- Consulta Atas de Regístros de Pregos
: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Órgão

~

UASG

~

Licitagão
Período de
Vigência

,

: 160322 - HOSPITAL
: PREGAO
. 04/06/2020 até

CENTRAL DO EXERCITO/RJ

04/06/2021

000435 192 - CAPA

'aterial.

Número

Pata Assinatura

: 00023/2019
: P4/P6/2P2P

~,

P ROT ETO
MATERIAL EXTERNO POILXETXLENO BAIXA
PENSXPAPE,S/COSTURA, TRANSPARENTE,
"APLXCAÇAOXNTENSXFXCADORpE
XMAGENS, PXMENSOES CERCA PE 80 X
120, TIPO USO DESCARTÁVEL,ESTÉRIL,

Item: 00216

Xt

„„4.800T

t

I,

EMBAILAGEM EMBAILAGEM XNPXVXPUAI

CLASSXFXCAÇAO

VENCEDOR

12136713/0001-66 - ENDOXX
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE APARELHOS ME

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Ata/ConsultaAtapp.asp

gTpE PREÇO
UNXT.

VALOR
TOTAL

MARCA

4.800 11,0000&52.800,00 AMERICAN

18/01/2021

ComprasNet

Portal de Compras do Governo Federai

fvliNISTÉltIO DA ECOADO!vlIA

orasilia, 18 de Janeira de 702'I

CQ ITIP I"cl S fl6t

MINISTÉRIO BA ECONOMIA
Portal de Compras Governamentais

6 5ISRP -.5ISTPMA
I'ta
~

Órgão

~

UASG

l3E RFGISTRQ BE

SIASC~

- Ambiente Produp=.o

Q+SIASGl

PRF)95

- Consuita Atas de Regístros de Pregos

: 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
: 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
: PREGÂO
Número : 00068/2020

'icitagão

Período de
, Vigência

. 30/12/2020 até

D ata
t A ssina

'0/12/2021

t ura : 30/12/2020

000300346 - CAPA

PROTETORA„MATEIRXAL
EXTERNO PLASTICO
TRANSLÚCIDO, TXPO

'aterial. "IiviPERiviEAVEL,

APLXCAÇÂO

VIDEOLAPAROSCÓPIO,
DIlviENSÕES 12„5 X 250CM,
TXPO USO
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

CLASSIFICAÇAO

VENCEDOR

16743543/0001-39 -

POSTERARI

ASSESSORIA TECNICA EIRELI

comprasnet.gov.br/acesso.asp?

url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp

QTDE

PREÇO
UNIT.

VALOR
TOTAL

1.800 2,3800 4. 284,00

Import

1 8/01/2021

Compras Net

Portal de Compras do Governo Federal

M!NISTÚitlO DA FCONO vtlA
18 de Jan»!ro de 2r>2'!

COITlpl BSABt.
MINISTÉRIO

)AA

Brasili~~,

ECONOMIA
5IASG - Ambiente

Portal de Compras Governamentais

A

Pi odurãQ

~síAsg

rl5RP - 5(5HMA GP REGISTR9 Gf PRF(95

Ata - Consulta Atas de Regístros de Pregos
Órgão
: 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
" UASG
: 155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR
< Licitagão
: PREGAO
Número : 00086/2020
Período de
. 22/12/2020 até
D a t a A ssina t ura
r : 22/12/2Q2Q
Vigência
'2/12/2021
>

~

,

000437551 - AGUiLHA
APLXCAÇÃG

'ateríall".

DE BIÓPSIA,

MEDUiLA

ÓSSEA,

MATERIAL AÇO INGXXDAVEL,
DXMENSÃG CERCA DE 11 G X 15
CM, TIPO PONTA CQRTANTE, TIPO
3AMSHXDX, COMPONENTE
EMPUNHADURA ERGQNÔMICA,
COMPONENTE I C/ EXTRATQR DE
AMOSTRA, CGNECTGR CONECTOR
LUER i.OCK, TIPO USQ REUSÁVEL,
ES il'ERXLXDADE ESTERXLIZÁVEL

CLASSIFICAÇÃO
1

P/

VENCEDOR

66969262/0001-77 - UNIT-

INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO

comprasnet.gov.br/acesso.asp?

url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp

qTDE
6

PREÇO
UNIT.

VALOR
TOTAL

2.970,0000 17.820,00

UNIMED

Compras Net

1 8/01/2021

Portal de Compras do Governo Federal

VINiSTÉRIG D/I FCONGl:1IA

Com prasnet

erasiiia, 18 de Jan«iro de

26%—

MI NiSTÉRlG DA ECQNOMIA

SlASG - Ambiente

Portal de Compras Governamentais

8 SlSRP - 9SEMA BE R[615TRG
I'ta
~

IATE

PioclUjao

WSiA~~l

PRF/GS

- Consuita Atas de Registros de Pregos

: 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
: 155019 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 3ÚLIO MULLER
.PREGÂO
Número : 00092/2020
. 15/01/2021 até
Pata Assinatura : 15/01/2021
15/01/2022

Órgão

" UASG

'icitagão

"

Período de
, Vigência

000313571 - LÂMINA BISTURI,

Naterian

MATERXAL AÇO CARBONO,
TAtvtANHO N~ 11, TIPO

DESCARTÁVEL, ESTERII IDADE
ESTERIL„CARACTERISTICAS

Item".00075

It

„3.500 T t„i, 1.015,00

ADXCIONAXS EMiSALADA

INDIVIDUALMENTE

CLASSIFICAÇAO

VENCEDOR

78742491/0001-33 - 3OAOMED
COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
S/A
Voltar

comprasnet.gov.br/acesso.asp?

url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp

qTDE PREÇO
UNIT.

VALOR
TOTAL

3.500 0,2900~1.015,00 ADVANTIVE

18/01/2021

ComprasNet

Parla! de Compras do Governo Federai

iAIN!STÉitlO DA ECONOMIA

Bras~lia,

CGITIP I clSAB't

18 de Janeiro de 2021

MINI STERIQ DA ECQNQMIA
SIASG - Ambiente

Portal de Compras Governamentais

A

Produqao

SISRP - SISTEMA Gk RFGISTR9 GF PRFI,"M

I'ta
~

- Consullta Atas de Registros de PreÇos
Órgão
: 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS

~

UASG

~

Licitagão

.Perlodode
Vigência

CLASSIFICAÇAO

: 155019 - HOSPITAL
: PREGAO

HOSPITALARES

UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER

.15/01/2021ate
15/01/2022

Número

: 00092/2020

DataAsslnatura:15/01/2021

VENCEDOR

78742491/0001-33 - JOAOMED

COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
S/A

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp

QTDE

PREÇO
UNIT.

VALOR
TOTAL

3.000 0,290&870,00

ADVANTIVE

18/01/2021

ComprasNet

Portal de Compras do Governo Federal

vaNlsTÉRlo DA EcoNo!AIA
Brasiiia, 18 de Janeiro de 2021

COlTIP I clS flBt

MINISTÉRIO DA ECQNQMIA
5IA5G - Ambiente

Portal de Compras Governamentais

4 51SRP - 5)57$
I

Ata

'rgão

~
~
~

MA Gk

Produqáo

RPGISTE9 Bk PRFirGS

- Consulta Atas de Reglstros de Pregos

: 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
: 155019 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 3ÚLIO MULLER
: PREGAO
Número : 00092/2020
15/01/2021
até
.
pata Assinatura : 15/01/2021

UASG

Licitação
Periodo de
Vigência

15/01/2022

000273178 - LÂMINA
MATERIAL AÇO
N~

BISTURX,

15, TIPO
CARBONO'AMANHO

- Material". DIESCARTÁVEi, ESTERILIDADE
ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS

Item: 66677 Qtde
It

. 6.660

Valor
t I, 1,.920,00

T

ADXCXONAIS EMBALADA

INDIVIDUALMENTE

CLASSIFICAÇAO

VENCEDOR

78742491/0001-33 - JOAOMED

COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
S/A

comprasnet.gov.br/acesso.asp?

url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.aso

gTDE PREÇO
UNIT.

VALOR
TOTAL

6.000 0,3200&1.920,00 ADVANTIVE

1 8/01/2021

ComprasNet

Portal de Compras do Governo Federal

Co ITI p I"BsABI

VllN! STÉRiQ

Brasili~s,

íM i CDNDi

IIA

18 oe]aneiro ris 2021

MiNISTÉRIO DA ECONOMIA

Portal de Compras Governamentais

8 SI5RP - 95fkMA
>

Ata

'rgão

Gk REGISMG BF

SIASG - Ambiente

Produqâo

PkE)M

- Cc nsullta Atas de Registros de Preços

~

UASG

~

Licitação

: 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
: 155019 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 3ÚLIO MULLER
: PREGÂO
Número ".00092/2020
. 15/01/2021 até
pata Assinatura : 15/01/2021

Período de
, Vigência

15/Ol/2022

000273179 - LÂMINA BISTURI,
MATERIAL AÇO CARBONO,

N~ 21, TIPO
Material: DESCARTAVEL, ESTERILIDADE

TAMANHO

ESTERXL, CARACTERXSTXCAS
ADXCXONAXS EMBALADA
INPIVXPUALMENTE

CLASSIFICAÇAO

VENCEDOR

78742491/0001-33 - JOAOMED

COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
5/A

Voltar

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp

qTDE PREÇO
UNIT.

VALOR
TOTAL

3.000 0,290M870,00

ADVANTIVE

21/01/2021

I
~

Ata
Órgão

ComprasNet

- Consulta Atas de Registros de Preços

r UASG
~ Licitação
~

Período de Vigência

: 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
: 155180 - HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS
: PREGAO
Número : 00014/2020
Data Assinatura : 19/10/2020
'9/10/2021

000313631 - LÂMXNA BISTURI, MATERIAL AJO
CARBONO, TAMANHO No 23, TIPO DESCARTÁVEL,
ESTERXLXDADE ESTERIL, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE
CLASSIFICAÇAO

VENCEDOR

35626812/0001 21
- EIRELI

."

Item: 00099 ~
Item" 15.000 Total : 3.900,00

ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE

gTD

PREço
UNIT.

VALOR
TOTAL

MARCA

15 000

0 2600

3.900,00

WILTEX

Voltar

comorasnet.aov br/Livre/Ata/ConsultaAta03.asp?

NuLicitacao=155180050001420208 CodigoMatServ=000313631 &Orgaoinf=&UASGinf=8 Nuitem...

1/1

Univetsfded»

unleeste

Ededuat ele Oeste do Pesaai

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

De: Setor de Compras

Para: Serviço de Padronização de Produtos Para a Saúde
21/01/2021

Encaminhamos

o processo para análise dos itens, levando em consideração

os descritivos das empresas constantes e seus valores.
Informamos

que foram inclusos ao processo os valores do BPS (Banco de

Preços em Saúde) com exceção dos itens 05, 07, 08 e 09, pois os códigos ou não foram
localizados ou nenhum registro foi encontrado no período para o código BR.
Informamos,

também,

que

foram

inclusos

ao processo

os valores

do

Comprasnet.

Ressaltamos que a busca foi na tentativa de otimizar o serviço e obter maiores
números de valores praticados.

Atenciosamente,

Adriana Biscaia
sa Stucker
Compras/HUOP

Proposta de Venda - Cirúrgica Fernandes

Page 1

Proposta de Venda - Número 3676697

~Fé%éViéms
Unidade
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

/

Cliente

End. de entrega

Data Inclusão
22/01/2021

Validade da Proposta
22/01/2021

Transportadora

Frete
CIF

Condição de Pagamento

30 DIAS

Código
12272

of 1

JAMEF

CNP J

Razão Social

78.680.337/0007-70

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

AVENIDA TANCREDO NEVES,

CEP
85806470

3.224 - SANTO ONOFRE - CASCAVEL - PR

Observações

PRODUTOS

N'ódigo

Descrição

10

LB141214

20

GC8022B02

30

GC8022B03

0

G.

L

0 OCU

OS 1,40M ADULTO

FOYOMED
CATETER OXIG NASAL TIPO OCULOS 2 05M PEDIATRICO
GOODCOME
CATETER OXIG NASAL TIPO OCULOS 2 05M NEG NATAL
GOODCOME

Un.

Qtd. Vl. Unitário

Vl. Total

pc 4 5pp

2 psppp

g 270 pp

pc
pc

1

20p

3 2pppp

3 84p pp

12

p

p pp

1

200

3 20000

3 840 00

12

0

0 pil

Representante

Telefone

(43) 3252-6828

Valor Liquido
R$ 16.950,00

Peso Bruto: 167,40

Vol.aprox: 69,00

M3: 1,40

VEIGA E GOLAS LTDA

%lcms %Ipi Sb. Trib
12
0
0 pp

Valor Total

R$ 16.950,00

Caro Cliente, o pagamento do pedido deverá ser feito integral e impreterivelmente no prazo estipulado, sob pena de cancelamento ou multa. Conforme o pedido
realizado, a cobrança será enviada por boleto bancário ao endereço informado. Salientamos que caso V.Sa. tenha aderido ao sistema DDA, o banco não enviará
qualquer cobrança ou boleto impressos em papel. A cobrança ou boleto, no caso do DDA, estará disponível eletronicamentc em seu banco pela internet.

A presente venda será tributada regularmente como uma venda normal, não sujeita a nenhum beneficio ou tratamento especial tributário, incluindo eventual imunidade,
isenção, redução, regime especial e o cumprimento das obrigaçõcs acessórias. Caso exista algum beneficio ou qualquer outro fator que possa alterar o tratamento tributário
aplicável, é obrigação do cliente informar a Ciríírgica Fernandes sobre tal aspecto no momento da realização do pedido, por escrito, apresentando os documentos
comprobatórios, para que possamos avaliar junto ao nosso departamento juridico a aplicação ou não desse beneficio ou tratamento especial/diferenciado.
Alameda Á&ica - 570 - Gleba Y (Pólo Empresarial - Tamboré) - Caixa Postal 962 - CEP 06543-306 —Santana de Pamaíba - SP
CNP): 61.41 8.042/0001-31 - inscrição Estadual: 623.112.422.119- PABX: (55-11)4152-0500 - Sita: www.cirurgicafemandes.com.br

http://wpd.cfernandes.com.br/wpd/spooVreldig25445173.html
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HOSPITAL,

UNIVERSITÁRIO
DO OESTE,
DO PARANÁ
Hospital Universitário

do Oeste do Paraná

3224 —Santo Onofre
Fone: (45) 3321-5151 —CEP 85.806-470

Av. Tancredo Neves,

Cascavel

—

Paraná

n

Memorando

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

026/2021 — SPPS

Cascavel,
Senhora
Adriana
Compras

22 de

janeiro de 2021.

Biscaia Barbosa Stucker

Assunto: Considerações
Cotação 44394

sobre a

CR

035/2021

—

Solicitação 87811-

Conforme solicitado pelo setor de compras, avaliado cotações
quanto a pertinência das mesmas ao objeto cotado.
0 presente documento foi construído em conjunto com o gestor
do contrato,
conforme
alterações
segue para prosseguimento

realizadas

nos sistema Tasy.
Item 1 ( 1062) — incluir cotação da empresa Cirúrgica
Fernades — 2,06 a unidade e pode ser considerado;
Item 2 (72376) —
incluir cotação da empresa Cirúrgica
Fernades — 3,20 a unidade e pode ser considerado;
Item 3 (72377) — incluir
cotação da empresa Cirúrgica
Fernades — 3,20 e pode ser considerado;
Item 4- (1037) — Bps — Ministerio da Saude — considerar o
valor de 0,93 a unidade;

Josilmed Comercio de Material
valor de 1,50 a unidade;

Eireli

Hospitalar

Comercio de Material Hospitalar Eireli
1,62 a unidade;
Item 6 (53714) — Bps — Ministerio
valor de 0,729 a unidade;

Capacitacao E Solucoes Tecnologicas Ltda
considerar o valor de 0,84 a unidade;

Josilmed Comercio de Material
valor de 1,69 a unidade.

realizadas
Sem

no sistema

mais,

tasy.

Hospitalar
Demais

5

da Saude

— Np

o

(1036) — Josilmed
considerar o valor de

Item

—

considerar

—

—

considerar

— Banco

Eireli

—

de

Precosli

considerar

alterações

o

o

foram

coloco-me a disposição.

Respeitosamente,
Considerações

sobre a

CR

035/2021
44394

— Solicitaqão

87811- Cotaqão
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Hospital Universitário

do Oeste do Paraná

PARANÁ

3224 —Santo Onofre
—CEP 85.806-470
3321-5151
Fone: (45)

Av. Tancredo Neves,

Cascavel - Paraná

Memorando

n

GOVERNO DO ESTADO

026/2021 — SPPS

Elba ispo dos Santos
Coord. Serviço de Padronização de Produtos
para a Saúde
Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Ademi

Alm

Considerações

sobre a

CR

V

in Rocha
rifado
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44394
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HUOP - Mapa de Pregos

QQQO

Nr
Nr

.
seq licitaçao
1696

Fornecedor

CNPJ

Cotação

44394 00489828000155
44394 07797967000195

0,8600

Medefe Produtos Medico- Hospitalares

Ltda

44394 02985070000171

Josilmed Comercio de Material Hospitalar Eireli

Universidade

Média (Todos fornec)

VI menor

44394 00489828000155
44394 07797967000195

Comprasnet

0,6700

Np Capacitacao E Solucoes Tecnologicas LtdaBanco de Precos

0,8600

44394 00394544012787
44394 25463374000174

Bps

44394 61418042000131
44394 02985070000171
Qt fornec consideráveis

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

Josilmed Comercio de Material Hospitalar Eireli

Média (Todos fornec)

1696
CNP J

Impresso em: 25/01/2021 10:06:11

Vl menor

1.217,16

Desconsiderar, valor muito abaixo das demais

preço considerável

Vl líquido

1.217,16
3.840,00

1

0,0000

Vl menor

Motivo desconsiderar

Marca

fornecedor

804,00 MEDSONDA
1.032,00 DESCARPA

1,0143

Página

Vl últ compra inflação

1.200,0000

3,2000

Vl última compra

fornecedor

valor muito abaixo das demais

2,0000

0,8600

0,0000

Motivo desconsiderar

Marca

Desconsiderar,

Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

1,4361

1,3200

Desconsiderar,

Pç

Bps - Ministerio da Saude

1,4361

Vl últ compra inflação

804,00 MEDSONDA
1.032,00 DESCARPA

0,6700

Média (Consideráveis)

Desconsiderar, valor muito abaixo das demais

3.840,00
4.320,00 BIOSANI

Vl unitário

Cirurgica Fernandes

valor muito abaixo das demais

valor muito abaixo das demais

net
Np Capacitacao E Solucoes Tecnologicas LtdaBanco de Precos

Média (Todos fornec)

Desconsiderar,

2.400,00 MARKMED

0,0000

Compras

44394 00394544012787
44394 61418042000131
4

Vl última compra

Fornecedor

44394 00489828000155
44394 07797967000195

Qt fornec consideráveis

Média (Consideráveis)

2,9333
1,8907
72377 Cânula nasal neonatal tipo óculos

3
Cotação

Ltda

fornecedor

valor muito abaixo das demais

1.200,0000
Vl liquido

1,0143
2,0000
3,2000
3,6000

da Saude

total item

Desconsiderar,

1,2500
Vl unitário

Medefe Produtos Medico- Hospitaiares

preço considerável

Pç

Fornecedor

— Ministerio

4.564,35
5.625,00 MARKMED
5.940,00
9.270,00
15.525,00 BIOSANI

1,3200

2,0200
1,5178
72376 Cânula nasal pediátrico tipo óculos

CNP J

Cotação

Vl última compra

Média (Consideráveis)

Motivo desconsiderar

Marca

3.015,00 MEDSONDA
3.870,00 DESCARPA

1,0143
1,2500
1,3200
2,0600
3,4500

Estadual do Oeste do Parana

Cirurgica Fernandes Com Mat Cirur. Hosp. Ltda

1696

Nr

0,6700

Np Capacitacao E Solucoes Tecnologicas LtdaBanco de Precos

44394 78680337000770
44394 61418042000131
Qt fornec consideráveis

Nr

Comprasnet

Bps - Ministerio da Saude

44394 00394544012787
44394 25463374000174

Vl líquido

Vl unitário

Vl

4.500,0000

Pç

1062 Cateter nasal tipo óculos

1

Vl máximo edital

Qt item

Unid Medida

Cód. Material

Item

preço considerável

0,6700

VI últ compra inflação

0,0000
adriana.stucker

CLIC00592

QQQO

Nr

seq licitaçao
1696

Nr

HUOP - Mapa de Pregos

unioeste
Item

CNP J

Cotação

4

Cód. Material .

Unid Medida

1037 Tala de Zimmer - 16 x 250 mm

Pç

Compras net

44394 25463374000174
44394 02985070000171

Medefe Produtos Medico- Hospitalares

Bps - Ministerio da Saude

44394 07797967000195

1,0000

120,00 MSO

180,00

Np Capacitacao E Solucoes Tecnologicas LtdaBanco de Precos

2,5000

300,00

Média (Consideráveis)

Vl última

Nr

CNP J

Cotação

5

Vl últ compra inflação

0,9300

0,6400
240,0000

Vl líquido

81,60 MSO
148,80 MSO

44394 25463374000174

Medefe Produtos Medico- Hospitalares

0,8200

196,80 MSO

44394 02985070000171

Josilmed Comercio de Material Hospitalar Eireli

1,6200

388,80

0,8500

3

1696
Cotação

6

44394 00489828000155
44394 00394544012787

44394 25463374000174
44394 02985070000171

0,7290
0,8400

87,48

100,80

Medefe Produtos Medico- Hospitalares

1,0500

126,00 MSO

Média (Consideráveis)

Vl última

compra

VI menor

0,6500

1,0773

Fornecedor

44394 07797967000195

10:06:11

preço considerável

10,1000

Capacitacao E Solucoes Tecnologicas LtdaBanco de Precos

Np

Página

2

valor muito abaixo dos demais.

'l

Vl últ compra inflação

0,6500

0,7290
360,0000

un
Vl unitário

Desconsiderar,

fornecedor

202,80 MARIMAR

1,6900

Josilmed Comercio de Material Hospitalar Eireli

18500 Capa para microscópio com visor

CNP J

Impresso em: 25/01/2021

Ltda

Motivo desconsiderar

Marca

Bps - Ministerio da Saude
Np Capacitacao E Solucoes Tecnologicas LtdaBanco de Precos

0,9498
Cotação

Vl liquido

52,80 MSO

Média (Todos fornec)

1696

0,5300

0,4400

Comp rasnet

44394 07797967000195

Vl íílt compra inflação

120,0000

Pç
Vl unitário

Fornecedor

fornecedor

valor muito abaixo dos demais.

MAR I MAR

0,6200

0,5300

1,0200

Desconsiderar,

Vl menor preço considerável

53714 Tala de Zimmer - 26 x 180 mm

CNP J

Qt fornec consideráveis

Vl última compra

Média (Consideráveis)

Motivo desconsiderar

Marca

0,6200

Média (Todos fornec)

fornecedor

valor muito acima dos demais

menor preço considerável

0,3400

Ltda

total item

Desconsiderar, valor muito abaixo dos demais

Desconsiderar,

Pç

Compras

Vl

MARIMAR

net
Np Capacitacao E Solucoes Tecnologicas LtdaBanco de Precos

Qt fornec consideráveis

Nr

Vl

Vl unitário

Fornecedor

44394 00489828000155
44394 07797967000195

Nr

compra

0,6400

1,1433
1036 Tala de Zimmer - 19 x 180 mm

1,2720

1696

111,60

1,5000

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

0,9300

Josilmed Comercio de Material Hospitalar Eireli

Ltda

Vl máximo edital

Motivo desconsiderar

Marca

51,60 MSO

0,4300

44394 00489828000155
44394 00394544012787

—

120,0000
Vl líquido

Vl unitário

Fornecedor

Qt item

liquido

Marca

Motivo desconsiderar

fornecedor

3.636,00
adriana.stucker

CLIC00592

gUUU>

Nr

HUOP - Mapa de Pregos

unilleate

Item
seq licitação
44394 00489828000155
44394 78680337000770
44394 06089071000199
44394 25463374000174

Universidade

Medefe Produtos Medico- Hospitalares

1696

34.200,00
preço considerável

Vl últ compra inflação

28,7500

10,1000
2.400,0000

un
Vl líquido

Vl unitário

Motivo desconsiderar

Marca

2,1500

5.160,00 PROTECTO

2,2200

5.328,00

Compras net

2,3800

Capacitacao E Solucoes Tecnologicas LtdaBanco de Precos

4,0000

5.712,00
9.600,00

44394 06089071000199

Tradehosp Comercio de Produtos Para A Saude Eireli

5,0000

12.000,00

44394 25463374000174

Medefe Produtos Medico- Hospitalares

5,8000

13.920,00 ESTERILI-

Protector industria E Comercio de Produtos Medico
Hospitalares Ltda - Epp

44394 78680337000770
44394 00489828000155

Universidade

44394 07797967000195

Np

Média (Todos fornec)

1696

Vl última compra

Compras

n

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

10

Média (Consideráveis)

2,2200

Vl última compra

Motivo desconsiderar

Marca

Vl menor

MEDAX

preço considerável

Vl últ

compra inflação

0,0000

80,0000

0,0000

4.800,0000

un
Vl unitário

fornecedor

2.475,00 UNIMED
5.000,00 BIOMEDICA

250,0000

Ltda

Fornecedor

CNPJ

1.600,00

123,7500

151,2500
151,2500
553 Lâmina de bisturi n. 11

3

Vl líquido

80,0000

et

compra inflação

Vl últ

20,0000

un
Vl unitário

Medefe Produtos Medico- Hospitalares

AMERICAN

2,1500

2,2200

3,5917

fornecedor

MINAS

Vl menor preço considerável

Np Capacitacao E Solucoes Tecnologicas LtdaBanco de Precos

44394 00489828000155
44394 25463374000174

Cotação

Média (Consideráveis)

Fornecedor

44394 07797967000195

1696

Ltda

72583 Agulha de biopsia medula óssea 9 G

9

CNPJ

Cotação

Estadual do Oeste do Parana

Vl total item

AMERICAN

49.248,00 VENTURA

28,7500

44394 18466544000109

3,5917

Nr

95,0000
Vl menor

VI última compra

Fornecedor

Qt fornec consideráveis

Nr

3.960,00
10.350,00

36114 Capa para video cirurgia

8

CNPJ

Cotação

Média (Consideráveis)

11,0000
28,7500

136,8000

Ltda

56,3300

56,3300

5

Estadual do Oeste do Parana

Tradehosp Comercio de Produtos Para A Saude Eireli

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Nr

Comp rasnet

Vl máximo edital

Qt item

Unid Medida

Cód. Material

Vl líquido

Marca

Motivo desconsiderar

fornecedor

44394 78680337000770

Universidade

0,2000

960,00

Desconsiderar,

valor muito abaixo das demais

44394 07797967000195

Np Capacitacao E Solucoes Tecnologicas LtdaBanco de Precos

0,2880

1.382,40

Desconsiderar,

valor muito abaixo das demais

44394 00489828000155
44394 25463374000174

Comp rasnet

0,2900

1.392,00
1.872,00

Impresso em:

25/01/2021

10:06:11

Estadual do Oeste do Parana

Medefe Produtos Medico- Hospitalares

0,3900

Ltda

Página

3

ADVANTIV
ADVANTIV

adriana.stucker

CLIC00592
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Nr

HUOP - Mapa de Pregos

un)Oeste

Item
seq licitação
44394 02985070000171
44394 00394544012787

4,9380

3

1696
Nr

Nr

120,00

net
E Solucoes Tecnologicas LtdaCapacitacao
Np
Banco de Precos

ADVANTIV

0,2996

138,00
174,00
179,76
234,00

ADVANTIV

Medefe Produtos Medico- Hospitalares

Cotação

Vl última compra

Média (Consideráveis)

CNP J

44394 02985070000171
44394 00394544012787

Josilmed Comercio de Material Hospitalar Eireli

Medefe Produtos Medico- Hospitalares

4,7813
1696
Cotação

13

CNP J

44394 78680337000770
44394 00489828000155

25/01/2021

Média (Consideráveis)

10:06:12

720,00

0,3200
0,3900

1.152,00 ADVANTIV
1.404,00 ADVANTIV
1.944,00 SOLIDOR
96.928,56

Vl menor

preço considerável

Np Capacitacao E Solucoes Tecnologicas LtdaBanco de Precos

Página 4

valor muito acima das demais

compra inflação

0,2000

1.000,0000

un
Vl unitário

Comp rasnet

Vl últ

Desconsiderar,

0,3130

0,2000

0,3908

fornecedor

Desconsiderar, valor muito abaixo das demais

1.126,80 SOLIDOR

0,5400
Vl última compra

Motivo desconsiderar

Marca

0,3130

26,9246

556 Lâmina de bisturi n. 21
Fornecedor
Universidade Estadual do Oeste do Parana

44394 07797967000195
Impresso em:

Ltda

Bps - Ministerio da Saude

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Vl líquido

0,2000

Np Capacitacao E Solucoes Tecnologicas LtdaBanco de Precos

Com prasnet

0,2000

3.600,0000

un

44394 00489828000155
44394 25463374000174

compra inflação

Vl últ

0,2000

Estadual do Oeste do Parana

fornecedor

312,00 SOLIDO R
menor preço considerável

Vl unitário

Fornecedor
Universidade

Vl

0,2000

0,3216
bisturi
n.
15
555 Lâmina de

0,3216

44394 78680337000770
44394 07797967000195

Nr

0,3900
0,5200

Ltda

Josilmed Comercio de Material Hospitalar Eireli

Média (Todos fornec)

12

Motivo desconsiderar

Marca

0,2300

44394 25463374000174
44394 02985070000171

valor muito acima das demais

600,0000
Vl líquido

0,2900

VI total item

compra inflação

Vl últ

0,2000

Compras

edital

0,2000

un

Estadual do Oeste do Parana

44394 00489828000155
44394 07797967000195

1696

preço considerável

Bps - Ministerio da Saude

Universidade

6

Desconsiderar,

0,2900
Vl unitário

44394 78680337000770
44394 00394544012787

Qt fornec consideráveis

Vl menor

0,2000

0,4000

Fornecedor

CNPJ

Cotação

Vl última compra

67533 Lâmina de bisturi n. 12

11

134.112,00

27,9400

Bps - Ministerio da Saude
Média (Consideráveis)
Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

2.496,00 SOLIDOR

0,5200

Josilmed Comercio de Material Hospitalar Eireli

Vl máximo

Qt item

Unid Medida

Céd. Material

VI liquido

0,2000

200,00

0,2900

290,00

0,3200

320,00

Marca

Motivo desconsiderar

fornecedor

Desconsiderar, valor muito abaixo das demais
ADVANTIV

adnana.stucker

CLIC00592

gUUU>

Nr

.

HUOP - Mapa de

tlnioeate

=
Item
seq licitação
44394 25463374000174

Medefe Produtos Medico- Hospitalares

1696
Nr

Cotação

CNP J

Vl última compra

Média (Consideráveis)

Capacitacao E Solucoes Tecnologicas LtdaBanco de Precos
Bps - Ministerio da Saude

0,2600

2.600,00 STERILANC
2.600,00

Josilmed Comercio de Material Hospitalar Eireli

Média (Todos fornec)

0,3261

Impresso em:

25/01/2021

10:06:12

Motivodesconsiderarfornecedor

Marca

0,2600

44394 02985070000171

pela cotação

Vl líquido

Comprasnet

Medefe Produtos Medico- Hospitalares

A sinatura responsável

0,2000

10.000,0000
2.000,00

Np

Média (Consideráveis)

0,4122

Ltda
Vl última compra

0,2000

Assinatura

Desconsiderar,

0,3900

2.667,00
3.900,00

0,5800

5.800,00 SOLIDOR

0,2667

VI menor

Vl total item

Desconsiderar, valor muito acima das demais

0,2900

Estadual do Oeste do Parana

44394 00394544012787
44394 25463374000174
Qt fornec consideráveis

preço considerável

un
Vl unitário

Vl máximo edital

Vl últ compra inflação

0,2000

Universidade

44394 07797967000195

Vl menor

0,2000

Fornecedor

44394 78680337000770
44394 00489828000155

I

24,6100

.

ADVANTIV

540,00 SOLIDOR
24.610,00

0,5400

Bps - Ministerio da Saude

0,3850
4,3917
36372 Lâmina de bisturi n. 23

4

390,00

0,3900

Ltda

Josilmed Comercio de Material Hospitalar Eirel I

Média (Todos fornec)

Qt fornec consideráveis

Qt item

Unid Medida

Cód Material

44394 02985070000171
44394 00394544012787

Preços

Desconsiderar, valor muito abaixo das demais
Desconsiderar,

valor muito abaixo das demais

ADVANTIV

preço considerável

0,2667

valor muito abaixo das demais

Vl últ compra inflação

0,2000

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

De: Setor de Compras

Para: Setor de Licitação
CR: 000035/2021

Cotação: 44394
Objeto: Material

Médico

Encaminhamos a presente CR para continuidade dos trâmites para abertura
de licitação.
Anexo ao processo encontra-se o mapa de formação 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
Mediana ( )
Menor Preço ( )

consideráveis

( )
( )

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

(x)

Observaçõ™es:

1) A pesquisa de preços

foi realizada

pelo Setor de Compras

da Silva;
2) A Análise das propostas e valores, e apontamento
edital, foi realizada pelo Gestor/solicita nte.
3) 0 detalhamento de cada item segue em anexo.

por Alessandra

do valor final para o

Atenciosamente,

25/01/2021.

Adriana Biscaia arbosa Stucker
Compras/HUOP

Uabrersidade fa%edunt de

Gmt'o Pese~

HOSPITAL LtNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
Av. Tancredo Neves. 3224 —íone/Fax: (045) 3321-5151.
Bairro Santo Onofre —CEP: 115.806-470- Cascavel —Paraná

Cascavel, 17 de fevereiro de 2021

Ao Sr.
Ademir Vanin da Rocha

Assunto: Para adequações conforme recomendações do TCE/PR

TCE/PR,

pela fiscalização

responsável

2019/2022

da 7'nspetoria

recomendações

Considerando

n'.052,

TCE/PR

(Portaria

de Controle Externo do

da UNIOESTE durante

o período

de 04 de novembro

de 2019),

solicitamos conforme segue:
No que tange a formação

destacamos

do preço médio o qual constará em Edital,
em recente

constante

orientação

da Inspetoria

Apontamento

supramencionada:
"o TCE/PR vem recomendando

a formação

subsidiar

consta expressamente
parcialmente

de

tratar

dos preços
no Acórdão

o Acórdão

Pleno. Frisamos

a utilização

do BPS para

referenciais,

conforme

n'857/2019, que

n'393/2019,

ambos do Tribunal

que, em que pese o mencionado

a mesma

medicamentos,

retificou

ju/gado

observância

vale

também para materiais médico hospitalares."

Necessário,
observância

nos

arts.

portanto,

que

se proceda

a revisão

dos preços

em

para que a formação das médias seja realizada conforme previsto

9'

demonstrativamente
Observa-se,

10, do

Decreto

Estadual

n'.993/2016,

justificando

eventuais exclusões.
ainda,

que, conforme

orientações

do TCE, em algumas

formações de preços, a exemplo do Item 7, o maior valor apresentado
ter sido desconsiderado

deveria

da formação de preços. Portanto, necessário que se

esclareça a razão pela qual não foram excluídas as cotações com valores

Unbrersidcxde

és1adavl da Quota da Paueam

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
Av. Tancredo Neves. 3224 —Fone/Fax: (045) 332 I -5151.
Bairro Santo Onofre —CEP: 85.806-470 —Cascavel —Paraná

superiores as demais e histórico de última compra, no item citado e demais em

situação similar.
Solicitamos
comprobatórios

que

sejam

e/ou justificativas

acostados

Lei

processo

documentos

conforme reiteradas.

Reforça-se que o não atendimento
Inspetoria

ao

as recomendações já realizadas

pode tornar o fato passivel de aplicação das sanções previstas

Orgânica

determinações,

do TCE/Pr,

de modo

que,

sendo

conhecedor

pela
na

de prévias

o Setor de Licitações não pode se eximir de apurá-ias para só

então dar seguimento

ao processo com as devidas adequações conforme as

competências de cada setor nesta Entidade.

Atenciosamente,

Leticia Gomes Pasa

R.G. 9.513.840-3

Coord. Licitação HUOP
Portaria 3234/2020 — GRE

BUop-p g.

HOSPITAL,

UNIVERSITÁRIO
DO OESTE,
DO PARANÁ
Hospital Universitário

do Oeste do Paraná

3224 —Santo Onofre
Fone: (45) 3321-5151 —CEP 85.806-470

Av. Tancredo Neves,

Cascavel - Paraná

Memorando

n

go

"='ls.

GOVE

DO ESTADO DO PARANÁ

068/2021 — SPPS
Cascavel, 24 de fevereiro de 2021.

Senhora

Leticia Gomes Pasa
Licitação

Assunto: Resposta ao pedido de adequação do Termo de Referência conforme recomendação do

TCE

Diante da solicitação do Setor de Licitações que gerou a demanda justificar eventuais
exclusões é necessário a leitura do que diz os art. 9 e 10 do decreto 49993/2016 e os acórdãos
1857 e 1393/2016 —TCE/PR.
A avaliação seguiu os critérios contidos na lei e previstas no Termo de Refêrencia tais
como
"Art. 10. As compras, sempre que possível, devem:
I - Atender ao princípio da padronização, considerando a compatibilidade de
especificações técnicas e de desempenho;"
" ...$ 2'. A exclusão de marcas ou produto, a critério da Administração, é permitida
quando:
III - Mediante processo administrativo restar comprovado que os produtos adquiridos e
utilizados anteriormente
não atestam a adequação e satisfatoriedade
pela Administração
indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual."
..."II Comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas
pelos órgãos oficiais competentes ou pela Associação Brasileira de Normas Técnicas —ABNT
ou outra entidade credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial

—INMETRO"...

E contidas no acordão 1393/2019:
"...Háque se estabelecer uma cesta

de preços aceitáveis, que deve ser analisada de forma
crítica, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. Todas as
consultas realizadas devem constar expressamente
e de forma detalhada e justificada do
procedimento administrativo utilizado para a definição do preço de referência...."
Portanto a forma de avaliação utilizada no processo está de acordo com as regras
informadas no Termo de Referencia em consonância com o que diz a legislação vigente, não
havendo vícios ou ilucitudes.
No entanto há de ressaltar as lacunas contidas nas legislação e no acordão mencionadas.
ocordão menciona a utilização de preços de BPS para medicamentos. Informo que a
composição bem como a politica de preços de medicamentos não é a mesma para produtos para
saúde. Por exemplo, para medicamentos existe a tabela CMED além de existir Lei 9.787/99 —do
medicamento genérico o que demostra uma maior regulação e restrição.
É necessário apontar alguns problemas que são encontrados por um gestor em utilizar
BPS para a formação de preços tais como:
- Falta de padrão no lançamento das informações;

0

do Termo de Referência
recomendação do TCE

Resposta ao pedido de adequação

conforme

Página

de 2

HOSPITAL,

UNIVERSITÁRIO
DO OESTE,
DO PARANÁ
Hospital Universitário

GOVER

do Oeste do Paraná

3224 —Santo Onofre
Fone: (45) 3321-5151—CEP 85.806-470

Av. Tancredo Neves,

Cascavel - Paraná

Memorando

¹o

n'68/2021

tL w

OO ESTAOQ

— SPPS

6kgj A

há informações técnicas dos produtos no sistema;
- Grande maioria dos regidtrod não possui informações de marca o que permitiria ao
gestor diligenciar as informações necessárias para composição do preço;
há informações sobre exigências sobre normas técnica;
- A média ponderada utilizada pelo sistema do BPS, não considera os custos de frete para

¹o

pequenas;

- No atual sistema do BPS não há como considerar a inflação ou o simples aumento de
preços devido a alta demanda ou ainda fatores internacionais tento em vista que a empresa tem
um contrato para 12 meses e nesse período não há aumento, o que prejudica na formação de

preços e passa uma impressão incorreta do mercado;
Saliento ainda que há legislação vigente é antiga, atrasada, não eficiente e não cumpre os
principio contidos na CF, necessitando de atualizações a fim contemplar as novas regras que o
mercado trabalha facilitando assim as decisões do gestor bem como o trabalho dos órgãos
fiscalizadores.
Informa ainda que atualmente há disponível no mercado uma serie de sistemas
informatizados e mais eficientes que permitem uma gestão com mais eficiência e eficácia nos
gasto públicos.
Portanto eventuais divergências na forma de avaliação para formação de preço médio são
decorrentes dessas lacunas em que a legislação não contempa deixando a critério do gestor a
ánalise e interpretação conforme melhor atenda sua especificidade.
Sem mais, coloco-me â disposição.
Respeitosamente,

Elba Bispo dos Santos

Coord. Serviço de Padronização de Produtos para a Saúde
Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Ademir Vani da Rocha
Coord. Alirt xarifado
Hospital U niversitario do Oeste do Parana

do Termo de Referência
recomendação do TCE

Resposta ao pedido de adequação

conforme
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Item

10
12
13
14

Código

Material

1062 Cânula / cateter nasal adulto tipo óculos, com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a
72376 Cânula / cateter nasal pediátrico tipo óculos, com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a
72377 Cânula / cateter nasal neonatal tipo óculos, com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a
1037 Tala metálica para imobilização (tala de Zimmer) tamanho de 16 x 250 mm (+ 10 mm) para imobilização de dedos,
1036 Tala metálica para imobilização (tala de Zimmer) tamanho de 19 x 180 mm (+ 10 mm) para imobilização de dedos,
53714 Tala metálica para imobilização (tala de Zimmer) tamanho de 26 x 180 mm (+ 10 mm) para imobilização de dedos,
18500 Capa para microscópio cirúrgico estéril. Produto confeccionado em plástico, com visor em material rígido, ambos
de polietileno de baixa
36114 Capa para prolongamentos do aparelho de videocirurgia, modelo envelopada/sanfonada
72583 Agulha de Biópsia da medula óssea, tipo JAMISHIDI, 9 G x 15 cm, confeccionado em aço inoxidável. Deve conter:
553 Lâmina de bisturi n. 11, descartável, estéril, confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de rebarbas e
67533 Lâmina de bisturi n. 12, descartável, estéril, confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de rebarbas e
555 Lâmina de bisturi n. 15, descartável, estéril, confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de rebarbas e
556 Lâmina de bisturi n. 21, descartável, estéril, confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de rebarbas e
36372 Lâmina de bisturi n. 23, descartável, estéril, confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de rebarbas e

Un. Med.
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
un
un
un
un
un
un
un
un

Quantidade

4500
1200
1200
120
240

120
360

2400
20
4800
600

3600
1000
10000

Vl. Máximo Edital

2,02
2,93

1,43
1,14
1,02
1,07
56,33
3,59
151,25
0,4
0,321
0,39
0,385
0,412

Vl

total edital

9090
3516
1716
136,8

244,8
128,4
20278,8

8616

3025
1920
192,6
1404
385
4120
R4 54.773,40

)
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MINUTA DE EDITAL DO PREGÁO ELETRÔNICO N.'26/2021
UNIVERSIDADE ESTADUAL do Oeste do PARANÁ
(Hospital Universitário do Oeste do Paraná)

v

n'00035/2021

Obj eto

Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de
agulha de biópsia, capa para microscópio ciríirgico,
cateter nasal tipo óculos, lâmina de bisturi e tala de
no
Hospital
consumo
frequente
zimmer
para
Universitário do Oeste do Paraná - HUOP

Tipo de Licitação

Menor preço por item e por lote

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).

DQ ESTADO

EDITAL

UASG: 926277

Processo

PARAfvfA
Gov/ErtN0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

AS PROPOSTAS
www.Com

COMERCIAIS serão recebidas

rasnet. ov.br

a partir

das

h do

dia,

no sítio

A ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS e RECEBIMENTO DOS LANCES
se dará a partir das h do dia, no mesmo endereço eletrônico.
e-mail
para o endereço:
Favor enviar
DK CONSULTAS:
FORMALIZAÇAO
mail.com informando os dados da licitação (Pregão Eletrônico n.'26/2021,
licitacao.huo
do tipo Menor preço por item e por lote). Fones: (45) 3221-5397, 3321-5395, 3321-5485 e

3321-5125

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília - DF
Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo relacionados,
dispostos na seguinte ordem:
ANEXO I - Descrição dos Itens a serem Registrados e demais Informações;
ANEXO H-Declaração de inexistência de fatos impeditivos e aceitação dos termos do
edital;
ANEXO HI - Declaração de elaboraçâo independente de proposta;
ANEXO IV-Declaração de observância ao disposto no inciso XXXIII do artigo
Constituição Federal;
ANEXO V- Termo de opção pelo tratamento diferenciado e favorecido instituído pela Lei

7'a

Complementar

n'23/2006;

ANEXO VI - Declaração Nepotismo;
ANEXO VH - Minuta de ordem de fornecimento;
ANEXO VHI - Minuta da ata de registro de preços;
A UNIVERSIDADE KSTADUAL do Oeste do PARANÁ - UNIOESTE (Hospital
Universitário), CNP J 78.680.337/0007-70, com sede â Rua Tancredo Neves, 3224 - Santo
Onofre - CEP 85.806-470 - Cascavel, Estado do Paraná, através do Diário Oficial do
Estado e por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação - INTER/t/ET, torna
público que, de acordo com a Lei Estadual n'5.608/07, Lei Federal n.'0.520/02, de 17 de
julho de 2002, Decreto Federal n.'0024/2019, Decreto Estadual 2391/200 8, Lei~
Complementar n.'23/06, a Lei Federal n.'.666/93, suas alterações e demais legi sl çõem~
aplicáveis, e Decreto Estadual 2734 de 11 de novembro de 2015 nas condiçôes fixada nest~
edital e seus anexos, realizará processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, d Tl oo
Menor preço por item e por lote, objetivando o Registro de Preços para Ity ura e
eventual aquisição de agulha de biópsia, capa para microscópio cirúrgico, cat@ na al
osp al
tipo óculos, lâmina de bisturi e tala de zimmer para consumo frequente n
mi de
presente edital se encontra em co
Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.
com o Decreto Estadual n.'.452, de 07 de janeiro de 2004 do Governo do Estado do ar

0

f

Q

( f 0r3

nospit»l Universitário do Oesle do P»r»n;í
Processo n" 000035/2021
Pregão Eletrônico 026/2021 —UiNIOESTE/HVOP

CONVENÇÕES,
ITEM 1 - DAS
PRELIMINARES.

DISPOSIÇÕES

E

nospit»l Universitário do Oeste do P»r»ntí
Processo n" 000035/2021
Pregão Eletrônico 026/2021 —

UNIOESTK/HUOI'»ABANA
GOVERNO

PARANA

OQVERNQ

DO ESTADO

RECOMENDAÇÕES

DO ESTADO

ITEM 3 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÉ„ÕES

3.1-Os pedidos

1.1 —A UNIOESTE será a única

participante do Registro de Preços.
1.2 - Ficam estabelecidos os seguintes termos:
1.2.1-ADJUDICATÁRIA - Empresa que receber a adjudicação de qualquer item licitado
e tiver o seu respectivo preço publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, através da ata
de registro de preços;
1.2.2 - LICITANTE - Empresa que apresentar proposta para esta licitação;
1.2.3- SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
1.2.4-UNIDADE DESTINATÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Universidade
Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Hospital Universitário do Oeste do ParanáHUOP), a Avenida Tancredo Neves, 3224, Bairro; Santo Onofre - Cascavel - Paraná.
pregão eletrônico será realizado em sessão píiblica, por meio da INTERNET,
mediante condiçôes de segurança em todas as suas fases.
1.4-Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE (Hospital Universitário), denominada pregoeira, nomeado pela Portaria
n.'711/2020 - GRE de 08 de maio de 2020, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo "SIASG-Produção" constante da página eletrônica
www.Com rasnet. ov.br,

1.3-0

de esclarecimentos referentes a este edital deverão ser enviados a pregoeira
até o dia ks horas, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, para o endereço de email.com.
mail; licitacao.huo
3.1.1-As informações e/ou esclarecimentos serâo prestados pela pregoeira através do sítio
www.Com rasnet. ov.br, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção
restadas ela pregoeira.
das informações
"~ri antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
3.2regão eletrônico, na forma
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
70
ce : eletrônica, conforme prevê
3.3 - Caberá a p~re oeira, auxiliado elo setor 'urídico, decidir sobre a impugnação no prazo

~03,'

'..'do.

ITEM 4 - DA DOTAQÂO ORQAMENTÁRIA

4.1-0s pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerâo
rubrica, nas fontes .
por conta dos recursos da dotação

n'a

ITEM 5 - DA PARTICIPAÉ AO,,

5.1-Poderão participar deste pregão, os interessados

ITEM 2 - DO OBJETO

2.1- A presente

licitação tem por objeto a seleção de propostas visando o Pregão Eletrônico,
do Tipo Menor preço por item e por lote, objetivando o Registro de Preços para Futura
e eventual aquisição de agulha de biópsia, capa para microscópio ciríirgico, cateter nasal
tipo óculos, lâmina de bisturi e tala de zimmer para consumo frequente no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná —EIUOP conforme condições, especificações, valores e
estimativas de consumo constante no Anexo I, e nos termos deste edital e seus anexos, e para
fornecimento de acordo com as necessidades do Hospital Universitário da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.
2.2-De acordo com o artigo 27, inciso XXI, da Constituição Estadual do Paraná, fica
estabelecido o valor 54773,4, como valor estimado a ser gasto para esta licitação.
2.3-0 valor indicado no item acima é meramente referencial e representa apenas uma
projeção, podendo variar conforme os períodos de plenas atividades da Instituição, e não
representa de forma alguma garantia de aquisição total ou parcial, ou ainda obrigatoriedade de
pagamento por parte da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, sendo que
as aquisições serão solicitadas na medida da necessidade da Contratante.
2.4 - A DESCRIÇAO CONSTANTE NO COMPRASNET É PRÉ-DEFINIDA PELO
PRÓPRIO SISTEMA, ASSIM, DEVERÁ SER CONSIDERADO EXCLUSIVAMENTE
DESCRITIVO DOS ITENS DISPOSTO NO ANEXO I DESTE EDITAL.
2.5 - ual uer esclarecimento e informa ões sobre amostras catálo os e ainda
es ecifica ões técnicas dos rodutos contatar Ademir Vanin da Rocha, responsável pelo (a)
Santos,
dos
3321-5316 . Elba
Bispo
telefone
45
Almoxarifado
pelo
das 8h as 12h e das 13h as 17h.
huop.padronizacao@unioeste.br

0

do ramo atividade que atenderem a
todas as exigências, inclusive quanto a documentação, constantes deste edital e seus anexos e
estejam credenciado junto ao provedor do sistema (Secretaria de Logística e Tecnologia da
site
no
e Gestão)
Orçamento
Planejamento,
Ministério
do
do
Informação
www.Com rasnet. ov.br.
5.2-Não será admitida nesta licitação, a participação de empresas que se encontrem em
quaisquer das seguintes situações:

5.2.1 - Pessoa fisica;

5.2.2- Empresa

em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
a capacidade técnica ou operativa,
que possua restrições quanto
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
5.2.4 - Empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
5.2.5 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitações realizadas peia Unioeste;
5.2.6- Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou.
5.3- Estendem-se os efeitos das penalidades de suspensão e da declaração de inidoneidade,

5.2.3 - Empresa

referidas no item 5.2 acima:
5.3.1-As pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem
de
impedidas de licitar enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente
nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; e, as
pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas fisicas.

0

Q

Paranã
fiospital Universitíírio do Oesic do
Processo n" 000035/2021
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Pregão Eletrônico 026/2021
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ITEM 6 - DO PROCEDIMENTO
PROVEDOR DO SISTEMA

CREDENCIAMENTO

5

PARANA

GOVERNO

DO ESTADO

JUNTO

AO

"Manual do
e cadastramento consta do
o procedimento para credenciamento
endereço
no
disponibilizado
Fornecedores",
para
Tradicional
Eletrônico
Pregão
www.Com rasnet. ov.br.
identificação e senha, pessoal e
6.2-0 credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de
eletrônico.
intransferível, ~ara acesso ao sistema

6.1- Todo

'"".: :,"''.i'::."''
"-I'',*""'l""
se~~s~Le~a~iv i
~éJitifrca~é:de

"-'.

'~t"''

seu nome,
formalmente pelas transações efetuadas em
licitante responsabilizar-se-á
e lances, inclusive os atos praticados
propostas
suas
verdadeiras
e
firmes
assumindo como
UNIOESTE
cabendo a provedora do sistenia ou a
diretamente ou por seu representante, não
ainda que por
senha,
da
indevido
uso
de
por eventuais danos decorrentes
responsabilidade
i~vel'.4-0

JUNTO AO COMPRASNET SERÁ
6.5-QUALQUER PROBLEMA COM ACESSO
PODENDO SKR A UNIOESTE
NAO
DE RESPONSABILIDADE DO MESMO,
PRE JUD ICADA.
SOBRE 0 SITK
DÚVIDAS
K/OU
6.6 - PROBLEMAS COM CONEXÃO NÚMKRO: 0800-9789001.
KKGUINTK
UGMTRASNKT, UTILIZAR G

terceiros.

DE PREITOS
ITEM 7 - DO ENVIO DA PROPOSTA

nome no
transações que forem efetuadas em seu
licitante será responsável por todas as
firmes e verdadeiras suas
como
assumindo
ov.br,
rasnet.
sistema eletrônico www.Com
propostas e lances.
sistema eletrônico durante o processo,
7.2- Caberá ao licitante acompanhar as operações node negócios diante da inobservância de
da
perda
decorrente
pelo ônus
responsabilizando-se
sistema ou de sua desconexão.
quaisquer mensagens emitidas pelo
do
dar-se-á pela utilização da senha privativa
eletrônico
no
pregão
7.3-A participação
da
de preços que ocorrerá a partir
propostas
das
encaminhamento
licitante e subsequente
forma eletrônica,
na
pregão,
do
pública
sessão
da
publicação do edital, até a abertura
or meio do sistema eletrônico.
exclusivame~nte
sítio'. eletronico, os, licitantés éncaminharão
.4 A~pós'.'s divulgação" do 'edital no,-;
coin os docmnentos de habilitaçãq
boncomitantémente
xclttsívamente por meio do sistema,
e.'o preçó, até á data e o
ofertado
'a.descrição do, objeto
xigidks no. edital, proposta éom
e
'do ec o
'são 'óblic
.abert
i
orário éstabel i

7.1 - A

0024/2019)

,5-0 lióitante

'r

declarará, em campo própno

'

o sãS

'.

ema'" cuinpiinientO

OS,réquIsítõs para

02
o
o presente processo, fica estabelecido
7.6-Para o licitante que apresentar proposta para
condições;
aceite das seguintes
de
dias, independentemente
7.6.1-Que a proposta terá validade pelo prazo de 90do(noventa)
12
(doze)
de
será
de
preços
registro
prazo de validade
ausência ou especificação diversa.
Oficial do Estado,
da ata de registro de preços no Diário
meses a contar da data de publicação
inferiores aqueles
preços
revele
não
comprovadamente
desde que pesquisa prévia de mercado
promoções;
ou
liquidações
registrados, excetuando-se, por exemplo,

e "eto

0

)

I
I
P lrlna
iiospítal Uraiersltdoo do 009te (lo
2
Processo n" 000035/20-I
—UNIOESTE/HUOP
Pregão Eletrônico 026/2021

PAIã ANA
GOVERNO

DO ESTADO

lote, não
indicar Menor preço por item e por
os lances formulados deverão
Anexo I deste edital.
no
previstos
aos
superiores
em
podendo apresentar preços máximos
moeda nacional (não se admitindo cotação
7.6.2.1- Os preços deverão ser cotados em
cnm
item(ns)
do(s)
exceção
com
casas após a vírgula,
moeda estrangeira), limitada a duas
casas após a vírgula,
poderá(ão) ser cotado(s) com três
valor inferior a Rg 1,00 {um real) que
de Apoio.
Equipe
e
pela
Pregoeiro
excluídos pelo
sendo que os dígitos excedentes serão
o recebimento definitivo do material,
após
até,
de
é
pagatnento
de
7.6.3- Que o prazo
conforme item 22 do edital;
feita no: No Hospital Universitário do
7.6.4- Que a entrega do serviço licitado deve ser subsolo do prédio do CEAPAC, na Rua
Almoxarifado,
Oeste do Paraná - HUOP, no Setor de
a sexta
Estado do Paraná, no horário: de segunda
Carijós, s/n, CEP 85.806-310 Cascavel,
as 12:00 horas,
08:00
das
sábados,
aos
e
horas
ás 17:00
das 08:00 as 12:00 horas e das 13:00
compra, ordem de
recebimento da respectiva ordem de
no prazo 10 (dez) dias, após o
de ausência ou
independentemente
equivalente,
ou outro instrumento
fornecimento
deste edital;
25
item
do
condições
nas
especificação de forma diversa na proposta,
fornecedor deverá
ter validade de:
7.6.5- Os produtos a serem entregues deverão de sua validade total
terços)
(dois
2/3
mínimo
entregar o produto com no
seguintes
de maneira que contenha as
7.6.6- Que a proposta deverá ser elaborada cotado,
as
detalhadamente
descrevendo
objeto
informações: descrição minuciosa do
E VALOR TO'I'Al., MARCA„
UNíTÁRIO
VALOR
citando
características técnicas,
o caso),
DO REOISTRO NA ANVISA (conforme
IVIODEI 0, REFERENCIA, NÚMERO
através do
informados
ser
deverão
produtos, que
referência e demais características dos
em função da
informada no sistema será sempre
sistema eletrônico. A análise da proposta
ão:
ilustra
de
título
Exem lo a
am lia ão da com etitividade,
Reícrência Registro
Modelo
Valor Marca
Item Descrição Valor
Afi Y i s ii
total
unitíirio
do item

7.6.2- Que

0

Luva
Cirúrgica

Luva
Luvex

sem látex,
7,5, sem
com
pó,
bainha

isento.

7.6.7- Caso

a proposta

Sensitive

A4-75

8005900034

o mesmo é
e registro, po de ser informad o que
da empresa

vencedora

não contenha

as inforinaçõcs

exigidas

acima, será desclassificada.
é isento.
pode ser informado que o mesmo
Quando o produto for isento de registro,
observando-se o quantitativo de cotação de
elaborada
ser
deverá
7.6.8- Que a proposta
um dos itens que
ou inferior a exigida em cada
quantidade (vedada a cotação parcial
as especificações
atendam
não
que
ser cotados produtos
compõem o Anexo I). Não deverão
desclassificação.
de
sob
pena
Anexo
I,
do
mínimas previstas nos itens
todas e
formulados deverão estar incluídas
7.6.9- As propostas apresentadas e nos lances desta licitação, tais como: fretes, impostos,
despesas necessárias para o objeto
quaisquer
o preço 0 ertado
demais encargos inerentes, devendo
nte Pj..
taxas, tributos, seguros e todos os
e entregue diret
licitado
objeto
do
especificações
corresponder, rigorosamente, ás
sua
cadastrar
ao
proponente,
Caberá a empresa
endereço informado neste edital.
concordânci
declaração de total conhecimento e
preencher no próprio sistema, a
termos deste pregão.
Fiscal, a empresa
7.7-Na proposta de preços e na emissão da Nota setembro de 2017
de
29
de
Estadual
observar o Decreto

n'871,

8

propog e d verá
— quãIz sti iu o~

P

0
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DO ESTADO

desconto;
isentas a que se refere este item;
7.8.2 - não se exigirá a anulação do crédito nas saídas
aquisições:
ás
aplica
se
não
7.8.3- o beneficio previsto neste item
Tributária - ST, quando
7.8.3.1- de produtos sujeitos ao regime de Substituição
substituido;
efetuadas de estabelecimento
fiscal do Regime Especial
7.8.3.2-efetuadas de estabelecimento enquadrado - no regime
Nacional;
Simples
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
7.8.3.3-efetuadas com verbas de pronto pagamento.
importação do exterior;
7.8.4 - o disposto neste item aplica-se as operações de
Pílblica
da Administração
7.S.5- para efeitos deste item, consideram-se integrantes e Judiciário, bem como do
Legislativo
Executivo,
Poderes
dos
órgãos
os
Estadual Direta
Ministério Público - MP.
deverão considerar esse
7.8.6- Assim, nos casos previstos, todas as empresas paranaenses, com o valor líquido, ou
de preço já
cotação
ou
orçamento
sua
proposta,
apresentar
benefício e
seja, sem a carga tributária do ICMS.
cotando um produto que custa R$
7.9-Para melhor esclarecimento, caso a empresa esteja
valor líquido, ou seja, sem o ICMS,
o
sua
proposta
em
constar
deve
ela
100,00 com ICMS,
a ser
Por exemplo, caso o ICMS seja de 18%, o valor
aplicando o percentual de cada produto.
empresas
demais
as
com
este
preço
com
concorrendo
lançado na proposta será de R$ 82,00,
exemplo:
licitantes. Para ilustrar apresentamos o seguinte
Quant

01 caixa

'iPapel A4

Preço Unitário

I
1

Preço Total
82,00

82,00

f

jVator do ICMS

Base de cálculo do ICMS

Isento

-iTotal da Nota Fiscal

:,82,00

UNIOESTE/HUOI'OVERNO
DO ESTADO

Pregso

isAIã ANA
GOVERNO

a
do Iniposto sobre Operaçôes relativas
Regulamento do ICMS, Aprova o Regulamento
Interestadual e
Transporte
de
Serviços
de
Prestações
Circulação de Mercadorias e sobre
Paraná - RICMS/PR.
Intermunicipal e de Comunicação do Estado do
a aquisição de bens, mercadorias ou serviços
relativas
internas,
7.8- Operações ou prestações
ESTADUAL DIRETA E SUAS
PÚBLICA
por ORGAOS DA ADMINISTRAÇÂO
26/2003; Ajuste SINIEF 10/2012).
FUNDACÔES E AUTARQUIAS (Convênio ICMS
ao desconto no preço, do valor
condicionada
fica
item
este
trata
7.8.1-a isenção de que
documento fiscal, do valor do
respectivo
no
indicação,
equivalente ao imposto dispensado, e a

:lDescriçao do Produto

Hospital Universitáno do Oeste do Paraná
Processo n" UUGU35/2021
Ktetrônico 026/2021 —

demonstração do desconto deverá ser
caso de nota fiscal com vários itens, a
alíquotas.
feita pelo total, considerados os subtotais por
unitários e/ou totais simbólicos
7.10.2-Não se admitirá proposta que apresente preços
insumos e salários de mercado,
dos
os
preços
com
irrisórios ou de valor zero, incompativeis
não tenha estabelecido limites
edital
este
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
Federal n.'.666/93;
Lei
da
art.
44,
parágrafo
no
mínimos, conforme previsto
do licitante, não lhe
responsabilidade
exclusiva
de
7.10.3-Os preços propostos serão
a alegação de erro,
sob
mesmos,
dos
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração
pretexto;
omissão ou qualquer outro
e recursos
documentação
7.10.4 - Somente serão aceitas as propostas, lances,
encaminhados pelo sistema COMPRASNET.
de sua proposta, os custos,
7.11-0 licitante declara haver levado em conta, na apresentação
parafiscais, bem como os
e
fiscais
contribuições
emolumentos, encargos, inclusive sociais,
quaisquer reivindicações
cabendo
não
tributos incidentes sobre a compra dos produtos,
revisão de preços por recolhimentos
solicitar
de
efeito
para
avaliação,
devidas a erros nessa
determinados pela autoridade competente.
imposto, tributo ou assemelhado
7.12- Não será aceita cobrança posterior de qualquerabertura
desta licitação e que venha
de
data
a
criado
após
ou
alterado
adicional, salvo se
Lei.
da
forma
na
licitação,
desta
expressamente a incidir sobre o objeto
decorrentes de marcas, registros e
7.13-0 proponente será responsável por quaisquer ânus
e
e pela execução de serviços de manutenção
patentes relativas ao objeto cotado, pela garantia
terceiros.
por
fabricados
componentes
e
assistência técnica, inclusive por peças
com características técnicas
7.14- É permitido aos proponentes oferecerem produtos o preço máximo de cada item
para
estabelecido
limite
o
respeitado
superiores as solicitadas,
do Anexo I.
serão convocados por ordem de
7.15-Em caso de desclassificação do licitante vencedor, licitatório.
processo
presente
do
participantes
demais
classificação os
documentos para fins de
7.16- A empresa proponente deverá, ainda, apresentar os seguintes
habilitação e cadastro da proposta:
de 18 (dezoito) anos, nos
7.16.1- Declaração de que não tem em seus quadros menores Federal e inciso V do artigo
Constituição
artigo
termos do disposto no inciso XXXIII do

7.10.1-No

3.'o

7'a

27 da Lei n'.666/93;
impeditivo de habilitação.
7.16.2- Declaração de inexistência de fato superveniente
nos termos da Instrução
proposta,
de
independente
7.16.3-Declaração de elaboração
SLTI/MOG.
de 16 de setembro de 2009, do
Normativa
empregados executando
7.16.4-Declaração que não possui em sua cadeia produtiva, I' no inciso III do
art.
do
IV
III
e
inciso
do
termos
ou forçado, nos

n',

trabalho degradante
Constituição Federal.
ser incluídos eletronicamente
7.16.5-Os documentos relacionados no item 7.16 deverão cadastramento da proposta.
de
momento
no
COMPRASNET
em campo próprio do sistema
art,5'a

lDados Adicionais

Decreto
1 - Isento conforme disposto no
(item 114 Das Isenções, do RICMS/PR)

2- Demonstração

n'871/2017

„.
„.

do Desconto:
Preço total com ICMS
Desconto ref. Isenção ICMS
Preço total sem ICMS;

........ 100,00
„„18,00

„„82,00

formação do preço com isenção e
allquotas aplicáveis a cada produto, o cálculo para
cotantes, assessoradas por
empresas
são encargos das
a forma de contabilização da operação
não prestará orientação nesse sentido,
HUOP
o
qual
razão
pela
contadores,
seus respectivos
a contabilidade das empresas e ao fisco estadual.
pois, são questões tributárias pertinentes

7.10 - As

~ 'i tã''..

ITEM 8 - DA CLASSIFICACAO DE PROPOSTAS
terá iníco á s sã
horas, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF do dia,
a cígô fic ão das
com
HUOP/UNIOESTE,
pílblica do Pregão Eletrônico n'26/2021

8.1-A partir

y~id

das

..

ud

''

-'el

".'d
t
comissão téc
S.2-As propostas serão analisadas minuciosamente pela meio de lan
por
disputa
da
participar
poderão
somente as aprovadas

p

'

II

',

s
s e

do

trôn'~Q,

0
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8.5- No campo "descrição complementar" no COMPRASNET, informar as especificações do
produto ofertado e, se houver, as informações adicionais.
ao 'e ó:héáante
osta e dós'documentos'-de'.habilita
8.6- a'e ã a de a resenta ão a
ãó,das
ro ostás" o, uã
élasáiíica
observado.'o dig óstó no ca ut;-.-nãó.haverá.órdém'e
" .art:::26',
'correrá.soménte',a ós os'ocedí e tos dh ue..trata..o'..Ca ítulo

'o

8.7-A apresentação das propostas implica na aceitação plena e total das condições deste
n'5.608/07 e
edital, sujeitando o licitante as sanções previstas no art, 150 da Lei Estadual
Lei
art.
com
o
combinado
n.'.666/93,
Federal
Lei
da
art.
87
ou
no
suas alterações,
Federal n.'0.520/2002.
8.8 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira e os
campo somente será disponibilizado após a fase de lances e a partir da seleção da
licitantes.

7.'a

0

empresa por parte da pregoeira.
8.10-0 Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira, e as
divulgará e em perfeita consonância com as especificações e condições do edital, sendo que
somente estas poderão participar da disputa por meio de lances eletrônicos.

8.11-SERÁ DESCLASSIFICADA
8.11.1-¹o atender aos requisitos
8.11.2-Apresentar preço baseado

GOYEtêNO

DO ESTADO

DO ESTADO

Concluída a avaliação as propostas classificadas serão ordenadas automaticamente pelo
sistema.
8.3 - As licitantes poderão participar da sessão píiblica na internet, devendo utilizar sua chave
de acesso e senha.
8.3.1-0 uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
danos
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais
decorrentes de uso indevido da senha, ainda slue por terceiros.
S.4- 5 licitantes pódërão retirar óu siibãtitiiirpa a"propostá e;os docmnen os'de habilitaçã

8.9-0

PAR ANA

Pregão Eletrônico 020/2021 —UNIOESTE/HUOP

PAR ANA

GOVElêNO

A PROPOSTA QUE:
deste edital;
em outras propostas, inclusive com o oferecimento

acessível a todos
classificação.

redução sobre a de menor valor;
S.11.3- Oferecer propostas alternativas;
S.11.4-Apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que não
o
venha a ter demonstrado sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com
legais;
as
obrigações
de
todas
contratada
cumprimento pela
8.11.5-Apresentar preço excessivo, assim considerado após o encerramento dos lances,
edital;
que ultrapasse o valor unitário estimado constante do Anexo I deste
S.11.6- Cotar duas ou mais marcas para o mesmo item.
8.11.7-Se todas as propostas forem desclassificadas, a pregoeira poderá fixar as licitantes
o prazo de 08 (oito) dias ííteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s)

causa(s) da desclassificação.
S.ll.S-No caso de não haver lances na "Sessão Pública", valem os valores obtidos na
etapa de "Abertura das Propostas".
8.11.9-No julgamento das propostas, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não
registrado em ata e
alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado,

participantes,

validade

atribuindo-lhes

e eficácia

fins

para

de

ITEM 9 —DA FASE DE LANCES
licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
as propostas classificadas pela pregoeira,
sistema ordenará, automaticamente,
sendo que somente estas participarão da etapa de lances.
9.2 - Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por

9.1 - Os

9.1.1-0

meio do sistema eletrônico.
licitante será imediatamente informado do seu recebimento e valor consignado no
sistema.
.4 '= 0".lícitááte. someiite'odera oferecér.válór"dín enór'u inaior percentúal e desconto.„*á '
último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver,:o interval
lninio-de díférença de acalores óír dé percentuais entre'os riances',pqued inciChrá

9.3-0

tan~t'.5

¹o

poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação devidamente
justificada e aceita pela pregoeira, sujeitando-se o licitante desistente as penalidades
constantes no item 22 deste edital.
9.6-Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em rimeiro lugar.
.7-'uraíite a sessão pública," oS/licitantesoãerãó 'nn~õ"-~etngP~I.

'

IILe~n~~e

a'n'f

o:v

a

'.d ::

ãnd.~li't

de desconexão da pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
uándo a'de 'cónexão do;:;sfstema'Ietrónlco pará o p~régoëír
re'uízo dos atos realizados.
ërststir'or.tempó sulteriõi"a dez minutos,: a sessão pública.::sérá suspensa"dé reimCiada

9.8-No caso

lo)a
/a d
gl~ri~jggp~t'
9.9-No caso de desconexão das licitantes,

p

de

os

bEdd,p

id

i

eles deverão

de imediato,

sob sua inteira

qpd

I - Do Modo

.12-0 modo
.13-A etápã
rormgeada

de disput
dé disputa ádota o'pãra esta hcíiáçãó' o 'riiódo détdlsputá aIíerto
isso;.ser'
de envio 'de :lances na sessão pública-dórãrá.dez miriutos e, :api5s" ''
ná' '
o
peló'istéma cíuand :.hei e —án

automaticámente

'n

inutos'k períódo de duração da ãéssão pítbíie
.14-; A prorrogáçãó'utómáticá da etapa: de enviõ de'ances, sera'"dé

:

'is muíiitos

e ocorperá

=i
.
ucéssívatnente: sempre 'que hoíivér fane ..
ííuanCó.sé tratar deqances iiiterrmediáríós
'-'
e -'=
ë
eâsã,
o '.:. cë .
ve :
.15,.:-Na 'hipótese
'
utomãticãnién
.16-.Enéerráda'
sessãó. Iíu liéa Ysem prorrõgação:-:aútómátlca 'pe o-Sistema "ó'-pr
lee1ãn
ádmitir o.réinícíí~é~a,dp:/éiivítãép
odeiá,- assessorado peíá'équipe/de-apoio,
e hór.p~enéd~ante-'úi .I tivá]
io .d . nsecu

ã,...

ad

~

~oeir

es, gp

~)o
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Hospital Universitário
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G Oh/ E R Pd O
Í)O ESTADO

ITEM 10- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA (ME) E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) —LEI 123/2006

10.1-Quanto

a preferência na contratação (o empate ficto). Caso a proposta classificada
lugar não tenha sido apresentada por ME ou EPP (art. 45, tj 3', da LC
-'o 0 t t
dt
d t
p
~(II..11 Apf tt tapa d shío dá Issos';. ")é ás sp léásso dos ottt'ot dk 0
fevistos nos -art. '44 'evan. 45 da Lei Complementar n".:0123,.de 14 de dezembro.de 2006,
'
emido da aplicação do critério estabelecido no '(0
ãó Iiouver hcitante que ãtenda â primêira hipótes
relat
critérios de desêmpate. serão aphca os nos térmos do a 2-:3 :.do.
t
"/'
t.
pstttt
ja'
0 l
tnf
@024/20)0.
v)
s
i~te
@gtttiláj
10.16
hipótese de persistirho"empJIIã~0Lq
em primeiro

.

t.

-'a n0

ge'e~ôriíc~t~r.

'~9"

'

0),

'0.142-0s.

g~oyost~~atadas

c'a

Lei Complementar
07/08/2014.

n.'23/06,

de 14/12/2006

e Lei Complementar

n'47/2014

10.6 - Licitaçao exclusiva para pariicipação de microempresa

ITEM

de

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

dc divisâo dos itens em cotas: Os itcns 1037s 1036) 53714, 18500, 36í 14
e 72583, segundo análise do SPPS, podeni ser divisíveis e aplicada a cota de ME e EPP.
10.4 - Já os demais itens cm processo, segundo análise do SPPS, não são passíveis de divisâo,
Considera-se inviável a divisão em cotas os produtos tendo etn vista que este e um hospital de
ensino c a variabilidade da apresentação dos dispositivos dc uma ínesma categoria c dentro de
um mesmo período pode influenciat e prejudicar a linha de aprendizagem, gerar situações de
risco ao paciente c por considerar quc a instalação, líxação c manuseio para manutenção do
com
acordo
de
aplicadas
técnicas
variabilidade
das
sofier
podem
produto

10.3- Possibilidade

fabricante/marca/modelo
10,5- Localização dos fornecedores: Durante a slllálise de mercado o tein por rotilla estudai's
do
descritivos disponibilizados no banco dc dados da ANvísA e dos labricantcs/dcicntor
geográttca dos possíveis
registro, nos quais ntio é possivel verificar a distribuiçio
fornecedores além do própr

11
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10.2 - Regras específicas sobre a documentação de comprovação de regularidade
aplicável âs
jurídica, fiscal, e de qualificação técnica e econômico-financeira,
Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, em conformidade com a
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sanções
e/ou
inadimplências
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www.comprasparana.pr.gov.br,
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os órgãos da
prévia obrigatória a todos
CFPR será de acesso e consulta
Art. 4'
do Estado para:
indireta
administração
da
administração direta e entidades
contratos que envolvam o
convênios, acordos, ajustes,
I - Celebração de
recursos financeiros;
desembolso, a qualquer título, de
a contratos;
ou pagamentos referentes
convênios
de
valores
de
II Repasses
jurídicas.
e
físicas
as pessoas
III - Registros das sanções aplicadas
CFPR poderá constituir
de registro de sanções no
Parágrafo Único. A existência
se refere, conforme o
artigo
este
quais
aos
atos
impedimento a realização dos
n.'5.608, de 16/08/2007.
disposto na Lei Estadual
empresas que não estiverem
Item 11.7 acima, para as
11.8-A consulta de que trata o após o prazo previsto no item 16.4, deste edital.
ocorrerá
cadastradas no GMS/CFPR,
de sanção aplicada em pleno
registro de inadimplência e/ou
restrição,
alguma
Havendo
11.9será aceita, ficando, portanto,
não
inadimplente
pela empresa
vigor, á proposta apresentada
certame.
aos preços máximos
impedida de participar do
vencedora com valores superiores
assim
inexequíveis,
11.10- Será desclassificada a proposta
manifestamente
preços
apresentar
viabilidade através de
fixados no Anexo I ou que
sua
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comprove
que
documentação
escritas serão admitidos ajustes
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X
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de todas as
será verificado o atendimento
objeto indica
análise da proposta de preços
se
o
ainda,
e
anexos,
estabelecidas neste edital e seus
especificações e condições
em favor da
interpretadas
marca/modelo conforme caso.
este pregão serão sempre
contidas no
especificações
11.13-As normas que disciplinam
prevalecerão as
os interessados, e
ampliação da disputa entre
contrato.
da segurança do futuro
não atender as exigências
edital, sem comprometimento
aceitável ou se o licitante
na
11.14-Se a proposta não for
e assim sucessivamente,
examinará a proposta subsequente,
edital.
habilitatórias, a pregoeira
ao
atenda
que
a apuração de uma proposta
ordem de classificação, até
bulas e/ou catálogos:
amostras,
de
Envio
11.15necessitarão de amostras, catálogos
estará descrito quais itens
deverá apresentá-las sem
No Anexo I deste edital
vencedora
a.
empresa
quantidade, sendo que a
ou bulas e na respectiva
sob pena de desclassificação.
exigidas, ou sua apresentação
ânus para a Administração,
amostras e/ou catálogos, quando
das
apresentação
A não
na desclassificação da
b.
implicará
solicitado,
com o bem
subsequentes até a
com especificação em desacordo
propostas
sendo então convocadas as
proposta para o referido item,
atenda ao disposto em edital.
aprovados ou que
apuração de produto que
fornecimento de produtos não
as opções para
desclassificadas
Paraná.
Serão
do
Oeste
c.
do
Universitário
solicitado pelo Hospital
não condizem coni o
amostras:
Das
11.15.1
após a solicitação do
vencedora deverão ser enviadas
As amostras da em resa
a.
com o número do item
pregoeiro.
individualmente
estar identificados
dados do
As amostras deverão
b.
lacrada, contendo todos os
devidamente
original,
- deste edital.
I
correspondente, em embalagem
Anexo
do
A/C/B
a
informada na coluna referente
a.
produto e na quantidade

11.12-Na

a.

C.

d.

registro,
proposta
na
informe
amostras/catálogos anexados.

marca,

conforme

modelo/referência

b.
modelo e
marca,
mesma
a
proponente ofereça
um único
Para itens nos quais o
será aceito, para fins de avaliação,
Saúde
da
Ministério
no
Esta amostra
Registro
produto.
de
tamanhos
os diferentes
exemplar de amostra para
estiver previsto o maior
do item para o qual
deverá ser, preferencialmente,
C.
quantitativo a ser regístrado.

legíveis, com
informe o

apresentados previamente impressos,
Os catálogos deverão ser
ofertado e, que preferencialmente,
produto
a índicação/marcação do constante no registro da ANVíSA.
código do produto
mesmo

sempre que necessário
equipe técnica poderá,
complementares desta ordem.
informações
solicitar
As amostras

desmontadas,

á análise

abertas, furadas, cortad s
poderão ser manipuladas,
a análise da equípy
possibilitar
de
se necessário, a fim

serão devolvidas aos prop(2gt
em conformidade não
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deverão
consideradas não conformes
este período o(s) produto(s
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as unidades de ensino do HUOP e campi da

o produto que atender aos seguintes

6.

critérios

a.

Conformidade dos documentos de habilitação do proponente. Os dados da
proponente apresentados na proposta devem coincidir com o disposto na
de Empresa e Licença Sanitária. São
Autorização de Funcionamento
avaliados os itens: razão social, CNPJ, endereço e natureza da atividade para
qual a empresa está habilitada. Podem ser utilizados como fontes de consulta
outros documentos ofertados na habilitação jurídica da empresa.
I.

m.

o.
P

q.
r.

b.
Constatada a habilitação da proponente, ou seja, a conformidade dos itens
avaliados já descritos, procede-se a avaliação dos produtos ofertados.
Conformidade

da proposta com as especificações do edital;

Conformidade da amostra ou catálogo ou bula com as especificações
edital (embalagem, apresentação, comprimento, material entre outros);

Conformidade

da amostra com a documentação

técnica apresentada;

Í.

II.

do

III.

C.

de alerta de restrição na ANVISA ou mesmo na tecnovigilância
(vigilância de produtos) do HUOP;
d.
quando couber.
Conformidade com as normas regulamentadoras,
e. Atendimento ás necessidades assistenciais, de ensino e de segurança do
paciente no HUOP, se o produto atende ao objetivo de uso sem prejudicar o
paciente e o usuário e sem comprometer a técnica.

Ausência

11.15.2- Consideriiildo que. t<io logo seja caicerradn a iuiálise dos documentos anexados no
sistema compras, a(s) empresa(s) vencedora(s) scrâo informaclas sobre a necessidade dc envio
de amostra dos materiais cotados, no prazo máximo de 4 dias ílteis, assim que solicitado pelo
pregoeiro, pnra aferir sc os bens propostos tim, no mínimo, as carnctcrísiicns citadas no objcto
deste Pregão Eletr<)nico, as empresas vencedoras deverão cotar apenas os itens que possam,
posleriorinente, apresentar dc imediato as respectivas amostras, com vistas á manutcnrão cia
celeridade do certame.
ITEM 12- DA HABILITAÇÁO DE FORNECEDORES
12.1 - Os licitanles < ue xissuem a habilitacão re rular no Sistema de Cadastramento IJnificado
dc Fornecedores —SICAF (niveis validaclos c vigentes I, II, ill, IV, Vl) dcvcrâo anexar no
sistema:
12.1.1- 0 item 12.4.4 (certidâo siinplil <cada emitida pela Junla Comercial com validade de
45 dias), o item 12.5,1 (certidão de falencia e concordata com validade de 90 dias) e
documentação constante no descritivo do item, podendo deixar de apresentar os demais
documentos referentes á habilitação juridica, regularidade fiscal, trabalhista e qualificação
econêmico-financeira. É assegurado ao licitante o direito de apresentar, na própria sessão do

e
Pregão,
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(caso haja documentos

vencidos

ou

12.1.2-Havendo irregularidade no cadastramento no SICAF que não seja sanada, com
documentação satisfatoriamente atualizada e regularizada, a licitante será inabilitada.
12.1.3-Procedida a consulta ao SICAF, será impressa a declaração demonstrativa da
situação da licitante (Anexo V da IN MARE n'5/95), a qual será juntada ao processo de
licitação.
12.2- Para fins de habilitação, a verificaçâo pelo HUOP/UNIOESTE nos sitios oficiais de
órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.

12.3- Documentação relativa â Regularidade
certidões vencidas no SICAF:

Fiscal e Trabalhista

para empresas com as

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

12.3.1-Prova

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

site;

fazenda. ov.br/A licacoes/ATSPO/Certidao/CNDCon'untaInter/InformaN
?ti o=l.
12.3.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, niediante apresentação de
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio
ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
12.3.5-Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de
Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do
Certidão de Regularidade
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
12.3.6-Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
"f' "g" servirão para demonstração da situaçâo regular no
(FGTS), sendo que as alíneas
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, sendo que estas poderão estar atestadas
site:
no
ser obtida
do FGTS pode
A certidão
expedidores.
órgãos
pelos
eCfSCriteriosPes uisa.as .
htt s://www.sif e.caixa. ov.br/Cidadao/Crf/F
12.3./-Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresen çâo+
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trab ho,
rabgo.
a Justiça do
perante
a inexistência de débitos inadimplidos
comprovar
0
htt ://www.tst.'us.br/certidao.

htt ://www.receita.

ICertidao.as

~a

12.4-Documentação

12.4.1- Comprovante
i)

relativa

â Habilitação

Jurídica

para empresas

de constituição da empresa:
Registro comercial, no caso de empresa individual;

c~

+p

o

0
~Q
~+6
ICAF'encido:
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conforme Anexo II.
12.4.3- Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos, nos
Constituição Federal e inciso V do artigo
termos do disposto no inciso XXXIII do artigo
de observância ao disposto no
Declaração
IV
Anexo
o
n'.666/93
conforme
Lei
27 da
Federal.
Constituição
inciso XXXIII do artigo
12.4.4- Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta Comercial da
de no máximo 45
sede da empresa. Validade da certidão: Essa deverá ter data de emissão
certame.
do
abertura
anteriores
a
emissão
de
DIAS
UARENTA E CINCO
da certidão
acompanhado
i) Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada
vencida.
anteriores a abertura do
ii) 0 protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias
certame.
apresentar na
roponente de produtos enquadrados como produtos para a saúde deverá
prop
habilitação
de
forma impressa no envelope

7'a

7'a

12.6.1-Encerrada a etapa de lances, a pregoeira encaminhará,
convocação disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade.
estabelecido no item

competente
Certificado de Licença Sanitária da proponente emitido pela autoridade sanitária
constam as atividades
onde
couber,
aquela
que
Municípios,
Federal
ou
Distrito
ou
Estados
dos
sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, regular.

onde constam
Autorização de Funcionamento da proponente emitida pela ANVISA regular,
a exercer,
está
apto
estabelecimento
o
sanitária
que
as atividades sujeitas a vigilância
colegiada- RDC
perfeitamente legíveis e destacadas. Conforme Resolução da diretoria
- AGENCIA NACIONAL DE
abril de 2014 e suas alterações (ANVISA
de
http://portal.anvisa.gov.br/consulta-empresasem;
Disponivel
VIGILÂNCIA SANITÁRIA),
autorizadas. Acessado em: 11 set. 2018.

n'6,

I'e

complementar

que

sanitária do proponente.

â Qualificação Econômico-Financeira:

de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede
a partir de sua
do proponente, com validade de, no máximo, 90 (noventa) dias, contados
emissão, exceto se houver previsão de prazo diferente na própria certidão.

12.6- Do

envio da documentação

via chat, mensagem de
convocado

0 fornecedor

12.7 - Do envio de amostras:

aniostras para os itens nos quais é exigido, conforme Anexo I, deverão chegar
uatro dias íiteis a contar da data de solicita ão da
HUOP o prazo máximo de 04
de ta l
descumprimento
re oeira no sistema Com rasnet, ficando esclarecido que o
sujeitará as sanções
obrigação implicará na desclassificação ou inabilitação da licitante e a
previstas neste Edital.
ser prorrogado por até 2 (dois) dias
12.7.1.1-0prazo constante no item
mail.com com justificativa
o envio de e-mail para licitacao,huo
úteis, mediante
rastreio
do envio da amostra.
de
número
do
encaminhamento
com
e
motivada
devidamente
12.7.2- endereço para envio é: Hospital Universitário do -Oeste do Paraná
- CEP:
HUOP/UNIOESTE, Av. Tancredo Neves n'224, Bairro: Santo Onofre Cascavel/PR
lacrada e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres
85.806-470, em envelope/embalagem
em sua parte externa e frontal:

12.7.1-As

~oderá

0

Pregão Eletrônico n.'26/2021
(Amostra)
A/C Setor de Licitações HUOP

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

legível do
Estando o certificado de licença vencido, a licitante deverá apresentar cópia
certificado vencido. Os
do
de
cópia
acompanhada
revalidação,
de
sua
solicitação
da
protocolo
eomprovante da
protocolos de revalidação do certificado deverão estar acompanhados de
tramitação ou declaração do órgão público concedente da referida licença.

12.5- Documentação relativa
12.5.1-Certidão Negativa

DO ESTADO

11.6.

0

comprove a regularidade

GOVERNO

DO ESTADO

se houver,
ii) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e íiltima alteração,
sociedades
de
tratando
se
em
Comercial,
Junta
na
registrado
devidamente
comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de
eleição de seus atuais administradores.
de prova da
iii) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada
diretoria em exercício.
sociedade estrangeira em
iv) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
funcionamento no país.
12.4.2- Declaração de inexistência de fatos impeditivos e aceitação dos termos do edital,

OBS.; A equipe técnica poderá diligenciar e ou solicitar documentação

PAIã ANA

de habilitação como anexo no sistema Comprasnet:
17

12.7.3-0 CNPJ informado na proposta comercial deverá ser o mesmo constante dos
do CNP J, tanto da
documentos de habilitação. No caso da licitante possuir filiais, os números
ou apenas a
filiais
uma
das
a
referir-se
apenas
deverá
proposta quanto da documentação,
realizada com a pessoa
matriz (salvo disposição em contrário), sendo que a contratação será
jurídica que apresentou a documentação.
12.7.4-No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não
jurídica, mediante
alterem a substância dos documentos de habilitação e sua validade
participantes, atribuindo-lhes
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os
valtdade e eficacia para fins de habilitaçao.
12.7.5-A equipe técnica poderá diligenciar e ou solicitar documentação com pl mentir
do registro.
fabricante/detentor
que coniprove a regularidade do proponente e do
sempre q e jul~r
Original
Catálogo
envio
do
solicitar
o
técnica
poderá
12.7.6- A equipe
0
necessário.
net e/ou I
12.7.7 - Observada qualquer inconsistência na documentação anexada ao Com
de ópia+
envio or
mediante necessidade de averiguação, poderá o HUOP solicitar o
a itério~
autenticada ou documento original, estabelecido prazo constante no
da Administração.

Ocsle do Pnrnnã
Hosp itol Universil /trio do
Processo n" 000035/2021

Psrgnã
Hospitsl Universilãrio do Oes(e do
Processo n" 000035/2021
—
UltIOKSTE/HUOP
Pregoo Kletrõnico 026/2021

INTERPOSIÉ AO
DE
INTENÍ AO
PÚBLICA
SESSAO
DA
ENCERRAMENTO

ITEM 13 - DA

PARANA

GOVERNO

DO ESTADO

DE

RECURSO

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

13.3-0

dos recursos por intermédio do
aos interessados da decisão
ov.br,
rasnet.
recurso, no
sistema, através do site www.Com
motivada da intenção de interpor
13.5-A falta de manifestação imediata e implica na decadência desse direito, ficando a
momento da sessão pública deste pregão,
licitante vencedora.
sessão pública e adjudicar o objeto a
pregoeira autorizado a encerrar a
e quatro) horas para
(vinte
24
por
ficará aberto
13.6- Após declarado o vencedor, o sistema empresas o acompanhamento
de todos os
as
cabendo
de recursos,
manifestação
procedimentos do pregão.
constante no
inicia após o término do prazo
13.7- prazo para envio das razões do recurso

aproveitamento.

13.4-Dar-se-á conhecimento

0

13.6.

ADiVHSSIBILIDADE
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,
do recorrente,
começará a contar do término do prazo
contrarrazões em igual prazo, que
á defesa dos seus
indispensáveis
elementos
dos
imediata
sendo-lhes assegurada vista

14.1- Será

interesses.

HOMOLOGAÇAO
ITEM 15 - DA AD JUDICAÇAO E

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

15.1-Feita a adjudicação, o

DE PREÇOS
ITEM 16 —DA ATA DE REGISTRO

de registro
licitação, para a formalização da ata
vez homologado o resultado desta
seguinte:
o
observar
deverá
vencedora
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
l.', a empresa vencedora
o contido no íj 4.', do artigo
assinatura da contratos administrativos.
CREDENCIADA NO GMS/CF PR para

16.1- Uma

ATENÇAO!

DD

FORNECEDORES DO
CADASTRO UNIFICADO DE
ESTADO DO PARANÁ GMS/CFPR

E

13.1 - Declarado

item

PAR ANA
I OVERNO
ESTADO

HOESTE/tH/OP
Pregão Etetrônico 026/2021- Uí

Fornecedores do
ao Cadastro Unificado de
os procedimentos relacionados
eletrônico
endereço
no
disponíveis
estão
- GMS/CFPR
Paraná
Lei
do
Estado
Estadual n.'762/13 e pela
Decreto
pelo
reguladas
www.comprasparana.pr.gov.br
deverá
Estadual n.'5,608/2007.
a empresa declarada vencedora,
16.4- Para assinatura da ata de registro de preços
no Cadastro Unificado
feito),
tenha
o
não
ainda
(caso
05 (cinco) dias
comprovar o respectivo credenciamento GMS/CFPR, no prazo máximo de
Paraná
da empresa e
de Fornecedores do Estado do
fundamentada
período mediante justificativa
úteis, prorrogável por igual
contados a partir da
prazo,
novo
de
concessão
quanto a
anuência da Administração
convocação da pregoeira.
a Declararão dc
Preços a empresa deverá entregar
16,5-.Iuntamcntc com a Ata de Rcgistro dc
constante no Anexo Vl.
nepotismo, conforme modelo
declarada vencedora não poderá
registro de preços a empresa
de
ata
da
assinatura
16.6- Na
Estadual. Para verificar tal
—
CADIN
Informativo Estadual
estar registrada no Cadastro
site htt ://www.cadin. r. Ov.br.
declarada vencedora,
situação serárealizadaconsultano
no CADIN Estadual da empresa
registro
consta
que
16.7- Verificado
por igual período
prorrogável
úteis,
máximo de 05 (cinco) dias
quanto á
será concedido o prazo de
anuência da administração
e
empresa
da
regularização da
mediante justificativa fundamentada
para
pregoeira,
da
convocação
partir da
concessão de novo prazo, contados a
Administração a
pendência.
22.3 e 22.4.1, e verificado pela
16.8- 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
as
16.9- A pregoeira então convocará
nos incisos XVI e XVII
habilitação, nos termos do disposto
verificando sua aceitabilidade e
art. 58 da Lei Estadual
do
XVIII
e
incisos XVI
Lei Federal n.'0.520/02 e nos
do art.
608/07
n
de preços:
16.10-Do envio e assinatura da ata de registro está credenciada no GMS e não possui registro
vencedora
empresa
em
Constatado que a
a.
registro de preços á empresa,
de Licitação enviará a ata de
(e-mail), com
no CADIN Estadual, o Setor
eletrônica
correspondência
de
".pdf', por meio
arquivo com a extensão
do recebimento;
solicitação de confirmação eletrônica
no documento, comunicando
verificar seus dados constantes
deverá
empresa
A
b.
correção;
de
necessidade
caso haja
imediatamente ao Setor de Licitação
empresa deverá fazer a
constantes no documento, a
Estando corretos os dados
I
t
c,
I
id
VIA Ú ~ Icg,p
git 6 p I
d
t d
i titip
6
p 6
Ditp
6
St
g-I
t
ddi,p ti.t
t ti'.I
e-mail;
contados da data do recebimento do
nstqW
máximo de 5 cinco dias ííteis,
para habilitação onde
documentos
encaminhado
c,l, Caso a empresa tenha
autenticar a a sina'
necessário
será
não
ata,
a
assinará
assinatura autenticada da pessoa que
documentação de hab i ltaç
conferência desta com o constante na
na ata, sendo realizada a
digital, por e-y l,c ma
certificação
com
assinatura
com
c.2. Será aceito o envio da ata
digital.
devida comprovação da certificação
cópia a
reconhecida caso seja apresentada
c n
c.3. Será dispensada a firma
no qual seja possí
contrato,
o
assinou
que
documento de identificação da pessoa
a assinatura no contrato.

16.3- Todos

'5

4.'a

l)

l)

1

ta~

Hospital Universitário do Ocstc do Paraná
Processo n" 000035/2021
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IARANA

GOVERNO
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PAR ANA
GOVERNO

DO ESTADO

DO ESTADO

17.S-0 fornecedor ficará obrigado a atender qualquer pedido de item (sem vinculação
exigência mínima), efetuados durante a vigência desta Ata.

comunicação de que trata a alínea "b" deverá ser feita por escrito e enviada por
no
meio de correspondência eletrônica, ou protocolado no Setor de Protocolo da instituição,
prazo de 2 (dois) dias úteis.
"c" sujeitará a
16.12-A não devolução das vias assinadas no prazo estabelecido nas alíneas
no Art.
prevista
sanção
além
da
contratação,
direito
á
do
preclusão
vencedora
á
proponente
154, inciso I, da Lei Estadual n'5.608/2007, e conforme item 23.1 do edital.

ITEM IS - DA GARANTIA

ITEM 17 - DA CONTRATAÇAO

ITEM 19 —DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

16.11-A

17.1-A contratação formalizar-se-á mediante ata de registro de preços, para todos os fins e
os
efeitos de direito, o qual estabelecerá as condições de execução do objeto, bem como
termos
os
com
conformidade
em
tudo
das
partes,
responsabilidades
direitos, obrigações e
a
desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público, com
da
aplicação supletiva, no que couber do disposto no 123'rt.55 da lei 8.666/93, dos princípios
As contratações serão
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
feitas por
realizadas, por intermédio da ordem de compra, emitida pela UNIOESTE, e serão
item.

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

17.1.1-Caso

respectivos

Paraná.

de 05 (cinco) dias úteis, e verificado pela UNIOESTE a
decairá do direito a contratação com a universidade,
a
empresa
continuidade da pendência,
sem prejuizo de outras penalidades.
17.2-A Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, poderá, quando o
na
convocado não regularizar suas pendências, convocar os proponentes remanescentes,
pelo
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
conformidade com o
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de
prevista no art, 154
cominação
da
independentemente
a
licitação,
ou
revogar
presente edital,
da Lei n'5.608/2007 e demais cominações legais.
17.3-O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com a necessidade da instituição, de

17.1.3-Decorrido o prazo

forma parcelada.
17.4- A não entrega dos produtos no prazo estabelecido, implicará na rescisão contratual nos
termos do art. 129 da Lei Estadual n'5.608/2007 e demais legislações aplicáveis.
17.5-Os prazos de que tratam o item 17.1.3, poderão ser prorrogados uma vez, por igual
ocorra
período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que
motivo justificado aceito pela administração.
17.6 - Quando da entrega dos produtos, a Nota Fiscal da (s) empresa (s) vencedora (s) deverá
nos documentos de
(ão) estar com CNPJ e razão social rigorosamente iguais aos apresentados

Habilitação.

17.7-Na presente licitação além da UNIOESTE, poderá haver contratações em nome da
SETI-UGF, SEED ou outras Secretarias de Estado, e ainda, as Fundações e demais órgãos
despesas
conveniados com a UNIOESTE, considerando que os recursos para pagamento das
contratação.
da
na
existentes
época
fontes
diversas
das
poderão ser
21

18.1-Fica

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

19.1-Os

termos:

bens objeto do fornecimento

da apresentação

serão recebidos

de garantia

contratual,

pela administração,

de

conforme

nos seguintes

19.1.1- Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da
conformidade do bem fornecido com a especificação exigida;
19.1.2- Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do bem fornecido e
consequente aceitação pela Administração;
19.1.3-Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos casos de entrega de produtos
perecíveis e que necessitam de refrigeração.
19.2 - Os bens, uma vez solicitados deverão ser entregues pela contratada:
no Setor de
19.2.1- No Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP,
85.806-310Almoxarifado, subsolo do prédio do CEAPAC, na Rua Carijós, s/n, CEP
horas e das
12:00
08:00
as
das
sexta
a
segunda
de
horário:
no
Paraná,
Estado
do
Cascavel,
13:00 as 17:00 horas e aos sábados, das 08:00 as 12;00 horas, no prazo 10 (dez) dias, após o
instrumento
recebimento da respectiva ordem de compra, ordem de fornecimento ou outro
diversa na proposta,
forma
de
especificação
ou
ausência
de
independentemente
equivalente,
nas condições do item 25 deste edital;
19.2.2- Os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais contendo dados
amassamentos ou ainda
de identificação e procedência, não apresentando sinais de violação,
submetidas a exposição climática, interferindo no processo de esterilização e armazenagem.
19.3-0 transporte dos bens, objetos desta licitação deve ser feito dentro do preconizado,
para o
seguindo as normas vigentes de segurança e transporte, temperatura específica exigida
forma que mantenha a
produto, em veículo limpo, com cobertura protetora para a carga, de
transporte, a
integridade do produto. Caso a empresa vencedora descumpra os quesitos de
deste
Edital.
item
23
conforme
o
empresa,
com
a
contrato
rescindir
o
instituição poderá
19.4- No momento da entrega, o entregador deve trajar vestimentas adequadas a manipulação
de higiene.
do objeto a ser entregue, com calçado fechado e em condições satisfatórias
19.5-Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão
verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens.
19.6 - A contratada se obriga nos termos do Art. 120 da Lei Estadual n'5608/2007 a ajustar,
eito na
refazer e ou substituir qualquer produto entregue, que pelo material utilizado ou de
fabricação prejudique a instituição.
19.6.1-Na ocorrência do previsto no item 19.6, o gestor do contrato fará a solic it ão pkta
sendo que s estadãIío
ajustar, refazer ou substituir o (s) produto(s), objeto(s) dessa Licitação,
0
Edital.
atender ao solicitado sofrerá as penalidades previstas no item 23 do presente
e
ás 1
aten
n
entregue
19.6.2-No recebimento, caso seja verificado que o produto
s
Mp
motivadamente
recusado
será
objeto
o
Edital
e
da
proposta,
prn
do
especificações
praz
será notificada para que efetue a substituição do produto em conformidade, d/t o d
máximo de 10 (dez) dias.

Q

g

0
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Pregão Kletrônico

PAR ANA

oovEícNo
E5TADO

DovEícNo

DO E5TADO

e sustentabilidade
(critérios de qualidade ambiental
ambiente).
UNIOESTE, cujas reclamações
proteção do meio
forem solicitados pela
imediatamente e por
20.19- Prestar os esclarecimentos que
UNIOESTE,
bem como cientificar a
prontamente,
objeto na Ata;
atender
a
se obrigam
quando da execução do
anormalidade que verificar
uma Comissão
por
conferidos
escrito, acerca de qualquer
e
serão recebidos
20.20- Todos os produtos entregues a qual ao fmal dos trabalhos de conferência, emitirá
instituição,
apresentar
com ostaa de servidores da
compos
entregue. Os produtos que
relação ao produto
substituí-los, sem
a
fornecedor
laudo de recebimento em
o
obrigando-se
serão rejeitados,
especificações
problemas e/ou defeitos
divergência entre as
Apurada, em qualquer tempo,
previstas
instituição.
sanções
a
para
prejuízo
a CONTRATADA
efetuado, serão aplicados
pré-fixadas e o fornecimento
vigente.
vigentes.
no edital e na legislação
conformidade com as normas
- Os produtos deverão estar em

especificações, prazo e
perfeitas condições, conforme
a entrega do objeto em
respectiva nota fiscal, na qual
da
acompanhado
e seus anexos,
local constantes no edital
fabricante, modelo, procedência
indicações referentes a: marca,
uma versâo em
constarão, quando couber, as
manual do usuário, com
validade, e acompanhado do
e prazo de garantia ou
autorizada;
técnica
rede de assistência
acordo com os
português e da relação da
decorrentes do objeto, de
se pelos vícios e danos
1990);
de
20.2-Responsabilizar —
8.078,
no
Consumidor (Lei
do Código de Defesa do
no termo de referência,
fixado
artigos 12, 13 e 17 a 27,
prazo
no
corrigir, as suas expensas,
20.3 - Substituir, reparar ou
defeitos;
antecede a
ou
avarias
com
o objeto
(vinte e quatro) horas que
no prazo máximo de 24
a
do prazo previsto, com
20.4 - Comunicar á contratante,
cumprimento
o
motivos que impossibilitem
data da entrega, os
devida comprovação;
do contrato;
representá-la durante a execução
com as obrigações
20.5 - Indicar preposto para
compatibilidade
em
contrato,
do
licitação;
na
20.6- Manter durante toda a vigência
exigidas
de habilitação e qualificação
Estado do
assumidas, todas as condições
Unificado de Fornecedores do
seus dados no Cadastro
os
atualizado
Manter
20.7vigente;
EstadualCadastro Informativo
Paraná, conforme legislação
poderá estar registrada no
20.8- A empresa contratada não
CADIN Estadual;
decorrência do cumprimento do
informações obtidas em
sigilo sobre todas as

20.1- Efetuar

20.21

DA CONTRATANTE
ITEM 21- DAS OBRIGAQAES

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

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

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

as cláusulas contratuais

20.9- Guardar

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

contrato ;

20.10-Arcar com o

rigorosamente

I ABANA

2006
de 22 de março de
Decreto Estadual n.'.252/06,
normas de
20.18-Cumprir o disposto no
socioambiental, respeitando as

DO

CONTRATADA
ITEM 20 - OBRIGAQOES DA
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do Oeste do Pnroná
Hosp itsl Universitíí rio
Processo n" 000035/202 I
026/2021 —UNIOKSTK/HUOP

o prazo de entrega.

23

licitação.

ITEM 22 - DO PAGAMENTO

óta
em'at, contá os(a partir da eiifréga'da,
2.1-. s'paganientos serão,efénjadoá Fiscal deverÁ séi atestada peto setor respons 'vt,
HIUO; A Nota'
ó
ireção Financeira do
s
do. f r e
óbjeto
beni
a'entrega dh

e~~r

[O~ievt~ll~edmi~a

contratada:
anterior, caberá á empresa
do Cadastro
22.2- Para o cumprimento do item
manutenção
devida
a
e
Estadual
22.2.1- Providenciar a efetivação
Decreto
Paraná - CFPR (conforme
Fornecedores do Estado do
sob pena de não o
ao Governo do Estado,
junto
2013),
de
dezembro
devido.
pagamento
impossibilitada de receber o

n.'7

Cif

ifi do
13 e 19
es
e

n,

>8

$
I

)
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a UNIOESTE levará em consideração a
aplicação das sanções administrativas,
e a reincidência na prática do ato,
advindos
dela
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos
assegurado o direito ao contraditório e ampla
apurados mediante processo administrativo,
defesa, conforme a seguir:
e destinada as
23.2.1- A sanção administrativa de advertência será aplicada por escrito
de licitação e de contratação;
condutas que prejudiquem o andamento do procedimento
total ou parcial da
23.2.2- A sançâo administrativa de multa será aplicada por inexecução
sujeitando o
materiais,
dos
entrega
na
obrigação, inclusive, por atraso injustificado
acordo com a gravidade da infração:
de
graduada
será
de
mora,
que
multa
a
inadimplente
dia de
23.2.2.1-De 1% (um por cento) sobre o valor total da ordem de compra, por
valor.
mesmo
do
cento)
(dez
por
atraso no evento nâo cumprido, limitados a 10%
de compra, por infração a
23.2.2.2 - De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem '*a"
deste inciso, aplicada
alínea
na
especificada
não
edital,
do
qualquer cláusula ou condição
em dobro na remcldencia.
pela não
23.2.2.3-De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de compra,
entrega em desacordo;
ou
pela
empresa
pela
confirmado(s)
materiais
entrega do (s)
no caso de
23.2.2.4- De 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta vencedora, deixar de
ou
de
preço
registro
de
ata
a
recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar
estabelecidas neste edital.
apresentar os documentos exigidos, nos prazos e condições
da proposta, no caso de rescisão do
total
valor
sobre
o
23.2.2.5 De 10% (dez por cento)
culpa da contratada, garantida prévia
contrato por ato unilateral da administração, motivado por
defesa, independente das demais sanções cabíveis;
entrega
23.2.2.6-De 5% (cinco por cento) do valor total da ordem de compra pela
aceita na sessão do pregão;
realização do serviço em desacordo com a proposta de preços
o
unilateralmente
23.2.3- A aplicação da multa não impede que a UNIOESTE rescinda
legislação
na
previstas
sanções
deniais
as
e
aplique
contrato ou instrumento equivalente,
estadual pertinente;
não eximirá
23.2.4- As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento
infrações
das
decorrentes
danos
e
perdas
a empresa inadimplente da responsabilidade por

23.2- Para

em nome da
22.2.2-Destacar na nota fiscal número da conta corrente para depósito
via
efetuados
sejam
pagamentos
cujos
bancário,
empresa. Não poderá ser emitido boleto
permite).
não
sistema
Federal
—
(o
Convênios
de
Sistema
SICONV
—Cadin, para
22.3- Para fins de pagamento será verificado o Cadastro Informativo Estadual pagamento não
o
registrada,
esteja
Caso
verificar se a empresa está registrada no mesmo.
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de~d~eC m
22.4.1-A partir de 1'/12/2010, conforme

decretos, é OBRIGATÓRIO EMISSAO DE
AOS MODELOS I e IA;
NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM SUBSTITUIÇAO
e 9701/2010, as
22.4.2- A partir de 01/03/2011, conforme Decretos Municipais 9604/2010 EMITIR NOTA
A
OBRIGADAS
ficam
Cascavel/PR
de
município
empresas com sede no

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

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

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

22.6-Os

Anexo I.
entregue, o SPPS
22.8- Caso se observe divergências entre o produto cotado/avaliado e o
cabíveis conforme Resolução n. 180/2013—
medidas
as
aplicadas
sejam
solicitar
que
poderá
CDU/UNIO E STE
Decreto Estadual n'505/16 a contratada deve informar
22.9- De acordo com artigo
do Brasil para que os pagamentos de materiais e serviços
Banco
do
ativa
Corrente
uma Conta
possam ser efetivados.
financeira
22.9.1-Caso a empresa nâo tenha interesse em trabalhar com a Instituição
desde que não haja a instrução de
banco
qualquer
de
boleto
emitir
poderá
mencionada
acima
cartório.

I'o

ITEM 23 - DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS
não assinatura da
caso de não envio da amostra, da documentação de habilitação,
execução imperfeita,
execução,
de
erro
contrato,
do
inexecução
de
preços,
ata de registro
contratual ou são
inadimplemento
mora de execução, quantidade inferior ao solicitado,
estará sujeita ás seguintes sanções
veracidade das informações prestadas, a contratada
administrativa, garantida prévia defesa;
23.1.1- Advertência;
23.1.2- Multa;
contratar
23.1.3-Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
anos;
02
a
(dois)
superior
com a UNIOESTE, por prazo não
pública,
23.1.4-Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
anos.
05
(cinco)
de
até
pelo prazo

23.1- Em

25

cometidas

;

contraditório e a
de aplicação de sanções é assegurado o direito ao
dias úteis
05
(cinco)
de
prazo
no
interessado
do
ampla defesa, facultada defesa prévia
contados da respectiva intimaçâo.
de 05 (cinco) dias
23.2.6-0 valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo ou
depositado, será
for
não
pago,
multa
da
valor
o
úteis, a contar da data da notificação. Se
Em caso de
descontado do pagamento a que a contratada fizer jus.
automaticamente
devido será abatido da garantia,
valor
o
contratada
da
crédito
de
insuficiência
inexistência ou
deverá ser cobrado o valor complementar. A
quando houver. Sendo a garantia insuficiente,
e/ou judicialmente,
multa não paga será cobrada administrativamente
do direito de licitar e impe 'mento de
temporária
suspensão
de
administrativa
23.3- A sanção
os iq1IEIos~
dos ilícitos previstos
hipóteses
nas
aplicadas
contratar com a UNIOESTE serâo
incisos do art. 81 da Lei Federal n 8.6 6/93.Q
art. n.'54 da Lei Estadual n.'5.608/07 ou nos
doQ
nas h póte
23.4- A sanção administrativa de declaração de inidoneidade será aplicada
87
rt.
do
nos
ou
inci~
n.'5.608/07,
Estadual
Lei
da
i
ilícitos previstos nos incisos art. 156
seguintes da Lei Federal n.'.666/93.
2
t
tt
q)It)
p@a
t o
o p
e
do objeg ont atual
das normas e legislações pertinentes á execução
descumprimento
e
a Universidade Es du do
acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente,
sa
a i
defesa,
prévia
a
garantida
ainda,
poderá,
(HUOP),
UNIOESTE
do Paraná

23.2.5-No processo
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da Lei Estadual n.'5.608/07, ou as sanções
contratada as sanções previstas no art.
previstas no art. 87 da Lei Federal n.'.666/93, sendo que em caso de multa esta
corresponderá a 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.
23.6- Comprovado que o bem fornecido não corresponde ás especificações constantes na
proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, sem qualquer ônus para a administração e sem prejuízo das
sanções previstas no presente edital.
23.6.1-As sanções administrativas prevista neste item 23.1 serão aplicadas sem prejuízo
das cominaçães impostas na Lei Estadual n.'5.608/07 e suas alterações, ou das cominações
impostas na Lei Federal n.'.666/93 e suas alterações, além da Instrução de Serviço
- GRE, de 14 de maio de 2004 e Resoluçâo 180/2013 - COU.
23.7- Todas as penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
23.8 - As penalidades somente poderão ser relevadas em razâo de caso fortuito e força maior e
em fatos reais e
somente serão aceitas por escrito, fundamentadas
as justificativas
comprováveis, a critério da UNIOESTE.

ITEM 24 - DA

llospital Universitãrio do Oeste do Paranã
Processo n" 000035/2021
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PARANA

ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condiçôes
dos
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente
quantitativos registrados em ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
26.3- As aquisições ou contratações adicionais mencionadas não poderão exceder a 100%
(cem por cento), dos quantitativos registrados na ata de registro de preços.

26.2- Caberá

ITEM 27 - DAS DISPOSIQOES GERAIS

27.1-É facultada a pregoeira ou á autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos enviados via
anexo no site www.Comprasnet.gov.br.
27.2 - Fica assegurado a UNIOESTE o direito de revogar, por interesse público decorrente de
devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
fato superveniente,
conduta, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, assegurando o
contraditório e ampla defesa aos participantes, nos termos do art. 91 da Lei Estadual
art. 49 da Lei 8,666/93.
e do íj
27.3-Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da Licitação.
27.4-Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
transferida para o
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde
que não haja comunicaçâo da pregoeira em contrário.
27.5-A licitação não implica na obrigatoriedade de compra por parte da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE. Até a entrega do contrato, ordem de fornecimento
ou outro instrumento equivalente, poderá o licitante vencedor ser excluido da licitaçâo, sem
direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a
contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou
desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
posterior ao julgamento
financeira, técnica ou administrativa.
27.6- Os envelopes indevassados contendo a documentação de habilitação ficarão guardados
no setor de licitação durante a vigência do registro de preços, para que caso haja necessidade
sejam abertos. Em não sendo abertos ficarão a disposição das empresas para retirada após o
encerramento do registro de preços, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
27.7-Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições do Decreto n.'0024/2019 e
a Lei Estadual n.15.608/07 e a Lei
legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente,

3'o

DOS PREITOS

24.1- Os

em caso de oscilação do custo de
preços registrados poderão ser revisados/alterados,
refletida no mercado através de fato superveniente, tanto para
produção, comprovadamente
mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas
demais hipóteses previstas na Lei Estadual 15.608/2007.
24.2-0 prazo para tramitação do processo de reequilíbrio é de 30 (trinta) dias a contar da
data do protocolo. Neste período a empresa deverá continuar atendendo as Ordens de Compra
emitidas com os valores inicialmente registrados na licitação.
24.3-Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente
superveniência
licitação, de con1provada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes
para mais ou para menos, conforme o caso.

ITEM 25 - DOS PRAZOS

25.1 - 0 prazo de assinatura da ata de registro de preços será

de 05 (cinco) dias úteis contados
a partir da convocação a ser realizada pela UNIOESTE, conforme o subitem 16.9 deste edital.
25.2-A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de

publicação da ata de registro de preços no Diário Oficial do Estado.
25.3-0 prazo de entrega do bem solicitado será de até 10 (dez) dias a contar da data do
recebimento da ordem de compra,
25.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na UNIOESTE.

ITEM 26 - DA PARTICIPACAO DE ENTIDADES EXTRAORDINÁRIAS (CAROidlA)

26.1-0s órgãos e entidades que nâo participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão
gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a ser
praticados, obedecidos a ordem de classificaçâo.
27

Federal

n.'.666, de

n.'5.608/07

21 de 'unho de 1993.

regão eletrônico,
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do' presente
ó:
24 Ol9 piiiejagfé.:
eletrônica, conforme prevê -:

22.9-cb

'

s

lp,

*llld

...teci:é :

p~tl 'dlo,d

ldl

b

l

ps

9

na forma

9'a

á impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada no a datZ
0
para realização do certame.
27.11-A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instqgç es, ão
q nto
cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento de subitens, ou reclamg
ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler at+ me te o
edital e demais documentos anexos.

27.10- Acolhida
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2/(.12- Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cascavel, 6 de março de 2021.

I-

Descriqõ0 dos I(ens a serem Reg(s(rodos e demais Informações

Vl total ed/tal
Quantidade Vl Máximo Edãal
Un Med
Código Material
dos,
Pç
1037 Tala m lálica para imobllizaçáo 0 la de Elmmer) lamanho de 16 x 25D mm (s 10 mm) para Imobilização de d
confeccionada em alumlnio com bordas li as e arredondadas, rev tida com mpuma Embalagem resistente, que
permrta a abertura com xposfráo adequada do pr doto, contendo registr no MS, dados de idenbficaqáo,
procedãnci, I brlcaçáo, e quando aplicável, e método de eslerióação, Produto deve possuir
sulr AFE e
registm/not fcaqão/ adaslro vfgent@regular no Ministário da Saúde Det ntor do registro deve p
Licença Sanitária I guiares. 06digo BR aproximado: 452222.
Pq
1036 Tala metálica para imobitizaqáo (tala de 2/mmer) tamanho de 19 x 180 mm (á 10 mm) para Imobrlnação de dedos,
m
res/atenta, que
Emba
com
espuma,
leg
confeccl nada em alumlnio com bo/das lisas arredondada, revesbda
da Ident//rcaçãm
permita a abertu/a com exposlçáo adequada de produto, contendo ragistro n MS, dado
procedãncia, iabrlcaqão, e qu ndo aplicável. o método de estenlizaçáo. Produto deve possuir
vigente/regular no Mini térlo da Saúde. Delerllor do regi tro deve po ulr AFE e
registro/not/ fkaqão/cadastro
Ucença Sanitária regulares Códi9 Br aproximado; 452219.
de dedos,
5371 4 Tala metálica para imobilização (tala de 2imme r) la m arlho de 26 x 180 mm (1 10 mm) para Imobilização
alumlnlo
com
k rdas lisas e arredondadas, revestida com espuma, Embalag m resistente, que
conf cionada em
m exposfçáo ad queda do produto, contendo registro no MS, dados de Id ntrficação,
permit a abertura
sulr
Produto
deve
p
procedãncia, f bncaçáo, e quando apbcável, o método de esterllaaç5o.
reglstro/not fcaçã / adaslro vlgenibriregular n Mlnislário da Saúde. Detentor do reglstro deve possulr AFE e
C6digo BR proximado: 452220
Ucença Sanãárla regulara
un
léril. Produt confeccionado em plástico, com visor em m I rlal rigldo, amb s
18500 C p para micros ópio arúrgico
transparentes, dimen óe mlnimas de 85 x 160 cm, com /rias adesivas p re aluste da apa ao equipamento
adequada do produto, ontendo regi tro no MS,
bertura com expostos
Embalag m res/atenta, qu p rmda
dados de idmrtlficaçáo, pro edáncia, fabri açáo, e qu ndo aplkáv I, o métod de eslerllLMão. Produt 6 ve
no Mini t6rfo da Saúde Detent r do reg istro deve possuir AFE
tr vigente/regular
registro/noliflcaqão/cada

A/C/8
120,0DDO

1,1400

136,8000

N/S/N

240,00DO

1,0200

244,8000

N/S/S

120,000D

1,0700

128.4000

N/S/N

.

Rafael Muniz de Oliveira

Pregoeira

p

Diretor Gerai

uir

e Llcenq Sanitááa regul ee. Códig BR aproxim do: 435192.
n da de po(i til no de balx
irurgia, m dele envelopada/sanf
tos do a par Iho de vrd
p ra prolongam
es minlms de 250 cm x 12 cm. Apresentação m dupla emb I gem
d n Idade com ro, tmnsparenle, nas dimen
nterrio r girtro ne
do produto,
m exposeáo adequad
abertura
st6nl. Emb I gam resistente, que permit
Pmduto deve
MS, dados de id ntãkaçáo, proc«láncia, fabrka(5o, e quando aplicável, o método 4 esterila çáo
/cadastro vigenle/regular no Mini tário da Sa 'de Detentor do regfslro deve possuir AFE
ui r gistro/notifkaçá

36114 Capa

pos
e Ucema Sanitária regular ~ C4digo 6R aproxfmad ;300346.
I
nado em aço Inoxidável. Deve conter:
72583 Agulha de Biópsia da m dois óssea, tipo JAMIsNIDI,S G x 15 em, conf
9G ecomprim nto de 15cm,com con xáo paras rl ga luar lmh, mandnl e mn xtralor
cánulaexlemadecalibre
«utrluáveUr processáv Uauloclaváve, embalagem resistente, que permrts o
d amostra C prodráo deve
dados
de id ntrácaçáo, pr cedãncia,
Iro
no
MS,
contendo
regi
abertura com exposiçáo adequada do produto,
plkával, o mét do de estonleaq5o Produto deve po uir regislr /n tlficação/c destro
fabric cá, e quando
San44rla regular
vigente/regul
r no Mrnisténo da Saúde. 0 tentar do regi tro deve possuir AFE e Licença
Código 6R aproximado: 437551

Lote
lt

m

I

Códig

20 278,8000 6/S/N

Material

Valei edital ~14m322,0000

al adulto tip 6culos,comf rmatos br aorelh,sem prolongamento,substluindoa
1062 Cánula/cateter
neces idade de adapt q do látex, ando con tado direto s frasco umidifrcador. Confmcionado em PVC,
proporcin nd umafrxaçá seguras
mcontornoarredondad,
flexfval,macf,com prongaemsilkonec
conf rtável ao pacient, compnmento do lubo com no minimo 2 metros. D scartável. Embalagem resistente, qu

un

2.400,0DOO

ur/

20,0DOO

Un Med.

pq

Quantidade

4 500,0000

8 616,0000 8/S/N

151,25DD

Vl. Máximo Edrtal

3 025,DDOO

S/S/N

total edrtal

A/C/8

Vl

ãD300DOO S/S/N

2,D2(D
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plicável, o mát do de eslerllaação. Produto deve possuir
procedhncia, fab/lcaçáo, e qua
possuir AFE e
/cadastro vigente/regular no Mrnaté/I da Saúde. Detentor do reglslro deve
regalro/notríaaçh
Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 313631.

registro no MS, d dos de ident fcaçáo,
permita a ab rtura c m exposiç5o ad queda do produto, sentando
método de ertarlliraçá . Produto deve po uir
pro edéncla, fabrlcaçao, e qu ndo aplimvel, o
e
da tro vigenle/regular no Mrnistérlo da Saúd Detent r do registro deve pos ulr AFE
r gislr /notifaação/s
Licença Sanilána regular s. Código BR aproximado: 395230
prolongamento, substituindo a
chnula Icei ter nasal pediátnco áp óculos, com form to sobre a orelha, c m
do látex, sendo conectado di/eto ao fraaa umidrficador. Confeccionado em pVC,
n cavidade de adaptaç5
arredondado, proporcinando uma íixaçá segura e
flexivel, maao, com pronga em sllaone com contom
metros Descadável. Embalagem resistente, que
conforlával ao paciente, compllmenlo do lubo com no minlmo 2
contend registro no MS, dados de identlficaçho,
permita a abertura com xposição adequada do produt,
Produto deve possuir
procedhncia, fabricaçáo, e quando aplicável, o málodo d estenliraçáo
çáo/cadastro vigente/r guiar no Ministário da Saúde. Detentor do regislro deve pra uir AFE e
regatm/notrra

.

72378

Ucença Sanfiáda regulares. Código 66 aproximada: 395230.
formato sobre a orelha, com prelongsmento, sub tdurndo a
/ cat ter na al neonatal l/po óculos, c m
Confecci nado em PVC,
necessfd de de adaptaç5e do I4tex, send conectado direlo ao frasco umldrrcad r.
proporcinando uma íraçao segura e
flexlvel, macio, com pronga em srlaone com conf mo arredondado,
minimo 2 metros, Descartável. Emb legam re I tenta, que
lobo
camilo
comprimento
do
confortável ao paaent,
dados
de rdentrfrcaçho,
Ilo
registro
MS,
contendo
produto,
permita a abertura com exposfçao adequada d
método de est nlaaçho. Produto deve possuir
pro edéncia, fabrrcaçá, e quando aplicável, o
vigente/regular no Minatério da saúde. Detentor do registro deve po ulrAFE a
r glstro/notríaaçáo/cadastro
Licença Sanaária regula/es. Código BR apr xlmado: 395230.

72377 Cánula

Valor

Lote: 2
liam

10

11

edital~tL021,0000

Un.

Código Material

553

Inox ou aço carbon isenta de r barbas e
Lhmina de bi term 11, descartável, e tánl. confmclonada em aço
ao cabo com proteçá na lãmina. Embalag mresistent,
~ inata d oxidaçho, ponta afiada, perfeha adapt 15o
no MS, dadas de rdenhhcaçáo,
permra a ab rtura c m exposlçáo ad queda d produto, contendo registro
mátodo de esterigraçáo. Pmduto dev possvrr
quando aplicável,
proc dánaa, labncaçáo,
deve prarulrAFE e
çáo/c destro vigente/regular no Ministério d Saúde. Oetenlord regrstro
registro/not/fm

2,93DD

S.S16,0OOO S/S/N

1 20D,DDDD

1,43M

1.716,0000

6/S/N

Vl. Máximo Eddal
D,4000

Vl lotai edral A/0/6
1 920,0DDD N/S/S

cir

D,3210

192,60DO N/S/N

un

0,39DD

1.404,D000 N/S/3

M

un

d.

Quantidade

4.800,DDM

que

guiares Código BR apr xlmado:3135/1.
rrrán
carbono isenta d rabarbaa e
bl turin. 12, descartável, e tánl, confeccionada em ap Inox ou ço
a. Emb I gemresist nle,que
ptaçhoa cabo,c mproteçhonalámi
sinal ~ deoxidaçáo, ponta aáada,perfeitaad
d Idenbfrcaçho,
berluracomexpo iç5 adequad do pr dolo,cont ndoregtslronoMS,dados
permitas
deve po uir
Produt
terilaaçh
procedénaa, fab/lcaçho, e q ndo aplicáv I. o mát do de e
mgislmd
v possulrAFEe
thriodaS ode.D I ntordo
regi tro/n ÚTaaçh /cadastrovig nle/regularnoMmi
Licença Sanena regulares. Códig BR aproximado 313628.
15,d afável,e tórll,confe cionad emaç Inoxeuaçocarbon ls ntader barbase
555 Lhminadebiturln
na ihmin . Embai gem resistente, que
sinais de oxidaçho, ponta fiada, p rf ba ad plaçáo ao abo, com protege
dad
de identificaçho,
abertura com exp lçho adequada do produto, ontend r gatro n Ms,
p rmra
Produt deve po uir
procedhn ia, fabrleaçá, e qu ndo aplicáv I, o mélcd de e lanlaaçã
ntordo
r gistro deve possuir AFE e
Saode
Oel
Ministórlo
da
no
Iregulsr
slro
vigent
ad
regatro/rabf aça I
2731
78
do:
aproxfrn
Código
BR
Licença Sanitária regular ~
arbono I nta de reb ó as e
sss Lamlna d brsturl n. 21. des dável, esthril, conle fanada em aço irax ou açn Ihmlna.
Embalagemreslstente,
que
inata d oad çáo, p nta b da, perf it adaptaç5oao c bo,com protege
contendo r gistro no MS, dados d fdentrácaçh,
permita a bertura com exposto o adequada do pr duto,
posse/r
procedhncls, fabrfcaçáo, e quand aplrcável, o mátod de estenfaaçáo. Pr duto dev
ir AFE e
Detentor d reg/cir deve po
çho/c destro vigenle/regular no Ministério da Saúd
r gistm/notrra
Licença sa ráda ratulares código BR apr rimado: 273179
fn r ou aço srbono isenta de rebarbas e
36372 La lna de baturl n. 23, descativei, estérh, confecci nada em aço
nalámin .Embalag mresislent,que
mproteça
adaptaçáoaocabo.c
ita
afiada,p
rf
çho,ponl
stnaadeoxid
gistro no MS, dados d identiácaçho,
permita a abertura com exposlçho adequ da do pr duto, c nlendo r

Llcertça S
67533 Lhmina de

1.200,0DDD

.

12

.

13

.

385,0DM N/S/S

un

.

14

oit

10 DD0,0000

0,4120

4.12D,0000 N/S/S
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AMOSTRAS BULAS E CATÁI OGOS FICHA TÉCNICA

:

AMOSTRAS CATÁLOGOS E BULAS:
A/C/B: Amostra ou catálogo ou bula —nos

Data:

"S", significa

/

/

PROPONENTE

itens do Anexo I onde apresentar
que o referido item
precisará que seu catálogo ou bula seja apresentada pelo vencedor. Para amostras, o níimero apresentado abaixo
da coluna A corres onde a uantidade de amostras ue deverá ser a resentada ara a uele item na unidade de
medida es ecificada na coluna unidade.

Dis osi ões Com lementares sobre as Pro ostas:

01 —Apresentar somente cotações de bens que atendam as especificações técnicas mínimas indicadas no Anexo
I, sob pena de desclassificação.
02 —Não serão aceitas várias cotações (opções) para o mesmo item. Caso as propostas venham acompanhadas

de opções, a UNIOESTE analisará e julgará somente as cotações de menor preço, desconsiderando as demais,
de atendimento ou não das especificações técnicas estabelecidas no Anexo I.
independentemente
O proponente de produtos enquadrados como produtos para a saúde deverá apresentar na forma impressa no
envelope de habilitação ou de proposta:
Certificado de Licença Sanitária da fabricante ou detentora do registro emitido pela autoridade sanitária
competente dos Estados ou Distrito Federal ou Municípios, aquela que couber, onde constam as atividades
sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, regular.
Estando o certificado de licença vencido, a licitante deverá apresentar cópia
autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do certificado
de comprovante
da
vencido. Os protocolos de revalidação do certificado deverão estar acompanhados
tramitação ou declaração do órgão público concedente da referida licença.
Autorização de Funcionamento da fabricante ou detentora do registro emitida pela ANVISA onde constam as
atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, perfeitamente legíveis e
de
abril de 2014 e suas
destacadas, regular. Conforme Resolução da diretoria colegiada- RDC
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA). Disponível em:
alterações (ANVISA - AGENCIA NACIONAL
Acessado em: 11 set. 2018.
http;//portal.anvisa.gov.br/consulta-empresas-autorizadas.
do Produto no Ministério da Saúde conforme Lei n'.360, de 23 de setembro de
Registro/Cadastro/Notificação
1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos
Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências e suas
alterações, para os itens considerados produtos para a saúde, inclusive para produtos importados. Disponível
03/leis/L6360.htm. Acessado em: 25 ago, 2017a. RDC n'70, de 28 de
em; http://www.planalto.gov.br/ccivil
fevereiro de 2019, que dispõe sobre a migração do regisme de cadastro para o regime de notificação dos
Disponível
em;
médicos
de
classe
de
risco
I.
dispositivos
270 2019 .pdf/c7b53ecb-21ba-4c6a-846ahttp;//portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3741322/RDC
ea9e4aca690d. Acessado 02/04/2019,
Serão aceitos documentos sob a forma de cópia do Diário Oficial ou obtidos através do endereço eletrônico
devidamente destacado o trecho pertinente para comprovação;
https://consultas.anvisa.gov.br/¹/saude/,
Para os produtos para a saíide dispensados de registro, cadastro e ou notificação, as empresas deverão
apresentar cópia do respectivo ato formal de dispensa de registro, conforme as Resoluções da diretoria
de 17 de novembro de 2006; e
colegiada e alterações (RDC n'85, de 22 de outubro de 2001; RDC
de 26 de outubro de 2015) da ANVISA.
RDC
OBS.: A equipe técnica poderá diligenciar e ou solicitar documentação complementar que comprove a
regularidade sanitária.

n'6,

n'0,

I'e

n'07,

g

Concordamos com todas as condições do Edita/.
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Anexo

II — Declaração de inexistência de fatos

impeditivos

e aceitação dos termos do edital

Anexo
Eu,

PROPONENTE:

ENDEREÇO:
CNPJ:

FONE/FAX:

E-mail:
Declaramos não haver fatos impeditivos para sua participação e habilitação no presente processo licitatório,
Pregão Eletrônico n'26/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e declaro aceitar
de forma integral e irretratável as condições e exigências nele contidas, bem como a legislação pertinente ao
assunto.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

de

de 2021.

, responsável

III - Declaração

legal pela empresa

n'rgão

de elaboração independente

portador

da Identidade

de proposta

Expedidor

, para fins do

disposto no edital do Pregão Eletrônico n.'26/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n.'26/2021 foi elaborada de maneira
independente
por esta empresa e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico n.'26/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico n.'26/2021 não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;
c) que não atentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.'26/2021 quanto a participar ou não da referida
licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n.'26/2021 não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.'26/2021antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n.'26/2021 não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
UNIOESTE antes da abertura oficial das propostas; e
ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
1) que está plenamente
informações para firma-la.

Local

/

/

Data

Nome:

Cargo:
RG/CP F :

Representante

Legal Assinatura

Q

35

( ~w
Q

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

7'a Constituição

Federal

%nexo

V- Termo

de opção pelo tratamento

diferenciado e favorecido instituído pela Lei Complementar

n

123/20

PROPONENTE:

PROPONENTE:

ENDEREÇO;

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

CNPQ;

FONE/FAX..

CNP J:

E-mail;

E-mail:

n'26/2021, Processo
A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de Pregão Eletrônico
n'00035/2021, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei
artigo 27 da Lei
de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do tj
se
de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que
Federal.
Constituição
XXXIII
do
artigo
inciso
no
disposto
do
refere a observância

6'o

n.'.666/93,

7'a

n'.544,

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade Pregão Eletrônico n.'26/2021, instaurado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná/HUOP,
Lei Complementar
que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando sujeita aos beneficios da
n.'23/06, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.
de
de

de

de

2021.

2021.

Nome:

Cargo:

Nome:

RG/CPF :

Cargo:
RG/CPF

:

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

Anexo VI - Modelo de declaração nepotismo
istro de Pre os)
Fsse documento deverá ser reenchido no momento da assinatura do Contrato ou Ata de Re

Universidade
85008470
85800470

mpresfu

esponsável pelas informações;

tu u
H

J

tt I tv

Ics
t

8'ss Enusme&

CMPJ

t u p

Fone

78600337lcmf-70

3321áfsf

43valeeele ttf

IE.
F ex

Ieeróe

LIEITAçÂU

DDDJ0000. HUOP

00 J000000 0000
MedeSraó» r regãe
Sceclanle

Oem

Rol.Cencel

000000OIXD-Hucp

C.fL

OROEM OE COMPRA/5ERUJÇO

NUMERO;

Fernecmmr

TEN ÇAO

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

Bisavô(ó)

Ettdelecn

fanei Fax

Avô(ó)

8 isneto(a)

Tio(a)

irmão (ã)

Sobrinho(a)

Cunhado(a)

Cônjuge

Companheiro(a)

Sogro(a)

Padrasto/Madrasta

Enteado(a)

UF

Citrl. credor

Marca

Olde

UM

Vl

Uml.

IA Tolal

Total
Tofal Geral

ao

Prazo Entrega

7

Tpo Freis Ctf Frete per conta de Fornecedor
Vabree em Real

7

LocalEn!rega
Cenôtgãe de

Hf Ettlfe9a

Pge 30 Dbr

Observsgãtf.

Enviar nota fncal eletránlcs para o evmf

tNFORMACOE5 PARA

0 FORNECEDOR

ns Mota Assai o niime ro desta Ordem de compra, Emittr Mofa Fiscal de Feturs pare
Enderesor
LOCAL BE
, tle emissito da nota rtscal observar o dec Eatadual 198DI2007 "leenSão de ICLI SL
Sento
ENTREGA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO do OESTE do PARAlfÁ, Av T a neredo Neves, 3224 FonelFex (4573321-5161,Bairro
tlOTA
FNCAL
EMI55ÂO
BE
OBRIGATósio
será
A
dezembro
de
2010
de
-CEI".
-Cascavel
parlfr
858e6
470
PILA
Onofre
ELETROHfCA EM SUBSTITUIçÂO AOS MODELOS I e IA. Em caso de atraso intnsttftcado na entrega do obfefo ou na
inexecugáo lotei ou parcial de ala ordem de cent p ra, será s pecada LIULTA por DIAS DE ATRASO, conforme deter mirte a ls I
e
ILSSDIDS e 15 60807. Para e fetivagao do pagamento a empresa deverá estar com o CRF tCe rttrmado de Re g ufa rsfad Fiscal)
váltdo tconforme Decreto 9T62r201 J de 19 de dezembro de 20f3).
Deve canelar obrigatoriamente

.

I'e

dministro ou sou sócio com poder de direção de pessoa jurídica conveniada ou
ontratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus
'rgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e
ociedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou
função de confiança?

arentesco

I.E.

E-tttatl

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

Caso tenha res ondido SIM a er unta acima relacione no

CEP

CNPJICPF

lem Codgc Ne.erlal Daslzlçã0

referem-se a todos os sócios da empresa, e, em atendimento
Fu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei que as respostas
constantes deste documento, estando ciente que
ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/2007, são verdadeiras as informações e respostas
e constituirá documento público, assim como das implicações em tenros de
será anexado a processos administrativos
criminal, em caso de insinceridade:
res onsabilidade, inclusive e es ecialmente nos âmbitos administrativos, cível e
Sim

Cidade

Cctttetc

Neto(a)

Filho(a)

Pai/Mãe

ome

PR

Cascavel

E-mml

Telefone de contato:

Ordem de C cm prot Servlso

Eataduel do Oeste do Perene

UIFOR LIAçOES EXCLUSIVAS UA UtHOESTE

informação contábii
Rvzftca

Va br

fac!8

uadro abaixo o s familiar es com vínculo s com o Governo do Estado:

atrícula/CPF

argo/Função

rgao

ulonzagao
Eemtlda Elizabelh E ~ ligarribia de Mello
Aeaefeera - Comprar

civil e criminal, os sócios da
Declaro ainda, em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei 15.608/200, declaro, sob responsabilidade
até o terceiro grau, inclusive, do
empresa não são cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
cheíía ou assessoramento, ou
Governador, da Vice-Governadora ou de servidor público que esteja investido em cargo de direção,
direta e indireta. no âmbito
exercente de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na administração píiblica
do órgão ou entidade em que atua.

Local e data.
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Hospital Universi(ário do Ocs(c do Paranã
Processo n" 000035/2021
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Hospital Universitãrio do Oeste do Paranã
Processo n" 000035/2021
Pregão Kletrônico 026/2021 —UNIOKSTK/HUOP

Anexo VIII - Minuta da ata de registro de preços
ATA DE REGISTRO DE PREI,"OS N"

CNP J:

Empresn/

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE —HUOP,
situada a Avenida Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, representada
pelo seu Ordenador de Despesas Rafael Muniz de Oliveira, considerando o julgamento da licitação
na modalidade Pregão Eletrônico N'26/2021, bem como a classificação das propostas e a
respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas
anuais, de acordo com a classificação por elas alcançada, atendendo as condições previstas no
Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

I

CONDI

OES GERAIS

1.1

A presente ata tem por objeto o Pregão Eletrônico, do tipo Menor preço por item e por lote
para o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de agulha de biópsia, capa para
microscópio ciríírgico, cateter nasal tipo óculos, lâmina de bisturi e tala de zimmer para o
Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP, conforme condições, especificações,
valores e estimativas de contingente constantes no Anexo 1 e nos termos deste edital e seus anexos,
e para fornecimento de acordo com as necessidades do Hospital Universitário do Oeste do ParanáHUOP.
Os itens, quantidades e valores registrados constam no Anexo 1.
1,2
Aplica-se a Ata de Registro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão
1,3
Eletrônico 026/2021 — HUOP, processo CR n'00035/2021, bem como na sua proposta
independente de sua transcriçâo.
1.4
A ata de Registro de preços terá prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de
publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.
Juntamente com ti Ata de Regisiro de preços a empresa <leverá entregar a Declara/,ão de
1.5
nepotismo, conforme iuodclo constante no Anexo Ví.
2

DA FISCALIZA

Cascavel, xx de xxxxxx de xxxx.

/2021

Rafael Muniz de Oliveira —Diretor Geral

Universidade

Estadual do Oeste do Paraná
—Contratante

Nome do I epresenntute

legal da empresa
-Funeão ua empresa

Empresa - Contratada

Ademir Vanin da Rocha
Fiscal da Ata de Registro de Preços

AO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRE OS

A fiscalização deste instrumento caberá a Ademir Vanin da Rocha, responsável pelo setor
2.1
Almoxarifado da Universidade Estaduaf do Oeste do Paraná —HUOP, ou quem a vier a substituir.

3

REVISADO/ALTERA

AO DOS PRE OS

3.1

Os preços registrados poderão ser revisados/alterados,
em caso de oscilação do custo de
refletida no mercado, tanto para mais como para menos,
produção, comprovadamente
reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei
Estadual 15.608/2007.
3,2
prazo para tramitação do processo de reequilíbrio é de 30 (trinta) dias a contar da data do
protocolo. Neste período a empresa deverá continuar atendendo as Ordens de Compra emitidas com
os valores inicialmente registrados na licitação.

0

I

3.3
Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de
preços, em uma via, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Q

Uníversidade

unieaata

~

Eatadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário

P/Q

do Oeste do Paraná

SOLICITACAO DE INFORMACAO FINANCEIRA E ORQAMENT~

DE: Setor

de Licitações
PARA: Contabilidade e Secretaria Financeira do HUOP

CR n'. 000035/2021

OBJETO: Registro

de preços para futura e eventual aquisição de agulha de biópsia, capa
para microscópio cirúrgico, cateter nasal tipo óculos, lâmina de bisturi e tala de zimmer

para consumo frequente no Hospital Universitário

Valor máximo

do Oeste do Paraná.

R$ 54.773,40

Cascavel, 6 de março de 2021.

Cristiane Regina dos Santos Silva

R.G. 8.066.440-0

Coordenadora de Licitação em exercício
Licitação/HUOP

I

HOSPITAL,

'

'

aÚBRl:A

UNIVERSITÁRIO

DOOESTE,
DO PARANÁ

~pg'ospital

do Oeste do Paraná
—Santo Onofre
—
85.806-470
3321-5151
CEP
Fone: (45)
Universitário

Av. Tancredo Neves,

PARANÁ

3224

GOVERNO DO ESTADO

Cascavel - Paraná

DDF 066/21 —CR 0035/2021 —Almoxarifado
Ao
Setor de Licitação
UNIOES TE/HUOP
Nesta
Haverá recursos orçamentários para aquisição de agulhas de biópsia, capa
para microscópio cirúrgico, cateter nasal tipo óculos, lâmina de bisturi e tala de
zimmer, para o almoxarifado atender a demanda do HUOP, dotação orçamentária
UNIOESTE/HUOP n'534.12364086.078 fonte 262 e 101, CNPQ 78.680.337/0007-70,
SESA/FUNSAÚDE n'760.10122036.163 fonte 100 ou outra que for suplementada e
disponibilizada, CNP J 08.597.121/0001-74, para esta instituição na natureza 3390.30.36
no valor máximo de R$ 54.773,40.
A emissão de empenhos estará condicionada a disponibilidade de recursos
financeiros que propiciem a liberação de orçamento.

Cascavel,

8 de março de

2021.

Marli T e inha od 'gues
ontabilidade

financeira e os valores
Informamos que a previsão de disponibilidade
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 30 dias, de acordo com os recursos disponíveis,
após o recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria Financeira 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 dos serviços, valor
unitário, valor total, o banco, agência e conta bancária, preferencialmente no Banco do

0

Brasil.

Outrossim é de responsabilidade do fornecedor 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, 08 de março de 2021.
Claudia Lazarim
Secretaria Financeira

HUOP-reviu~
Estadual do Oeste do Paraná
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARAN

AV. TANCREDO NEVES, 3224 —FONE

ps.

V'niversidade

/ FAX (45)
CKP: 85806-470

VEL —PR

3321-51'ASCA

Cascavel, 9 de março de 2021.

Memorando n'62/2021 —Setor de Licitação

De: Setor de Licitação
Para: Direção Administrativa

Assunto: Parecer para autorização de processo
Para Diretor Administrativo
Segue processo, para apreciação desta Direção.

Solicito análise e parecer da minuta de edital cujo objeto é o Registro de Preços de
agulha de biópsia, capa para microscópio cirúrgico, cateter nasal tipo óculos, lâmina de

bisturi e tala de zimmer para o Hospital Universitario
conforme

descrito

responsabilidade

no processo

do Oeste do Paraná - HUOP,

CR 000035/2021, cujas especificações

técnicas

são de

do Almoxarifado.

Destaco ainda que a minuta se encontra dentro das normas exigidas e previstas na Lei
Estadual

15.608/07 e das demais

determinado

legislações

aplicáveis

sendo

que

o valor

máximo

para estas aquisições foi definido pelo Setor de Compras conforme informações

contidas na fi. 95.
Informo

ainda,

que o processo

foi enviado

conforme recomendações do TCE/PR, permanecendo

Solicito, após verificação, encaminhamento

ao Setor solicitante

para adequações

inalterados os valores dos itens.

a Assessoria Jurídica para análise.

Atenciosamente,

Leticia Gomes Pasa

R.G. 9.513.840-3

Coordenadora de Licitação/HUOP
Portaria 3234/2020 - GRE

Av. Tancredo Neves, 3224 Santo Onofre

—Cep 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 (4Õ) 3321-Õ1Õ1
CASCAVEL —PR
CEP: 85806-470

ASSUNTO: agulha de biópsia, capa para microscópio
cirúrgico, cateter nasal tipo óculos, lâmina de bisturi e
tala de zimmer para consumo frequente no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná.

INFORMA/AO DA
DIRE /AO
ADMINISTRATIVA

Cascavel, 11 de março de 2021.

Para Assessoria Jurídica

Tendo em vista o processo CR n'00035/2021, que solicita a abertura de procedimento

licitatório para registro de preços para futura e eventual aquisição de agulha de biópsia, capa

para microscópio cirúrgico, cateter nasal tipo óculos, lâmina de bisturi e tala de zimmer,
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.

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, observa-se que nenhum destes ultrapassa o limite
conforme disposto na Lei Complementar
Analisando

fornecedores
sediados
instrumento

123/2006, de modo que não será aplicada a cota.

as cotações realizadas,

competitivos

enquadrados

não tendo identificado

como microempresas

e capazes

local ou regionalmente

de cumprir

no mínimo

de 3 (três)

ou empresas de pequeno porte
as exigências

estabelecidas

no

convocatório, não será realizada licitação exclusiva para ME/EPP.

Deste modo, solicito a conclusão do trâmite para a abertura de novo processo licitatório
na modalidade

especificidade

Pregão Eletrônico

com ampla disputa

em todos os itens, em função da

dos materiais, gestão e fiscalização do contrato e considerando

o histórico de

fornecedores para os itens objeto da licitação.
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 J idic

arecer quanto a continuidade

processo.
Atenciosamente,
~
Dire r

Ro
Av. Tancredo Neves, 322 Santo

0

fre

—

a

arcella

ministrativo

85.806-470 Cascavel —PR Fone/Fax (45) 3321-5151.

do

~ mg~+I

HOSPITAl,

UNIVERSITÁRIO
DO OESTE,
DO PARANÁ

Hospital Universitário

Av. Tancredo Neves,

GOVERNO

do Oeste do Paraná
—Santo Onofre

3224

Fone: (45) 3321-5151—CEP 85.806-470
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0

85/2021

N

Processo de Licitação

Pregão Eletrônico
Processo 000035/2021

Modalidade:

UNIOESTE — HOSPITAL UNIVERSITARIO

0
presente
processo
de
licitação n
000035/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor
preço por item e por lote, objetivando o Registro de preços
para futuras e eventuais acpxisiçôes de agulha de biópsia,

capa para microscópio
lâmina

de

no Hospital

bisturi e

cirúrgico, cateter nasal tipo óculos,
tala de zimmer para consumo frequente

Universitário

início,

do Oeste do Paraná

— HUOP.

cabe salientar
que a presente
base, exclusivamente,
os elementos

De

manifestação
toma por
constantes dos autos até a presente data, e que, em face do
que dispõe o artigo 38, parágrafo único da Lei n.'.666/93,
senão vejamos:
Art. 38. 0 procedimento
da licitação
será
iniciado
com
a
abertura
de
processo
administrativo,

devidamente autuado, protocolado
contendo a autorizarão respectiva, a
indicação sucinta de seu objeto e do recurso
próprio para a despesa, e ao qual serão juntados
oportunamente:
Parágrafo único. As minutas de
editais de licitação, bem como as dos contratos,
acordos,
convênios
ou
devem
ajustes
ser
previamente examinadas e aprovadas por assessoria
jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei
e numerado,

n'.883,

certame

Pelo que aflora

licitatório

legitimidade

decorre
nos termos da Lei

bem como demais

União,

de 1994)

Estados,

legislações.

A

Lei

do procedimento

com

n'0.520/02 instituiu,

Distrito Federal

o

clareza e
e suas alterações,

regularidade,

n'.666/93

inicial,

e Municípios

no âmbito da
a modalidade

HOSPITAL,

UNIVERSITÁRIO
DO OESTE,
DO PARANÁ
Hospital Universitário

GOVERNO

do Oeste do Paraná

3224 —Santo Onofre
Fone: (45) 3321-5151 —CEP 85.806-470

Av. Tancredo Neves,

DQ ESTADO DQ PARANÁ
para aquisição de bens e

licitação

denominada
Pregão,
serviços comuns. Diferentemente da Lei de Licitações, onde a
eleição da modalidade de licitação cabível, a rigor, operase por meio da análise do valor estimado para a contratação,
o pregão, nos termos do que dispõe o Caput do artigo primeiro,
da Lei n 10.520/02, destina-se a aquisição de bens e serviços
comuns,
seja o valor estimado para a
qualquer
que

de

contratação.

Cumpre-se

destacar

que

também

o

Decreto

pregão, na forma eletrônica,
que realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens
ou serviços comuns for feita a distância em sessão pública,
por meio de sistema que promova a comunicação pela internet.
Verificando o edital, pode-se observar que o
recomendadas
mesmo
todas as cautelas
pela Lei
seguiu
10.520/2002, com aplicarão subsidiária da Lei 8.666/93, como:
— Definição
clara e
I
do objeto de forma
sucinta;
II — Local a ser retirado o edital;
III — Local, data e horário para abertura da
sessão;
IV — Condições para participação;
— Critérios para julgamento;
V

veio regulamentar

o

VI

— Condições

VII

—

Prazo

e

n'0.024/19

de pagamento;

condições

contrato;
VIII — Sanções para o caso
— Especificações
e
IX

para

assinatura

do

de inadimplemento;

licitarão.

peculiaridades

da

edital foi elaborada

nos termos
encontra-se conforme os ditames
da legislarão pertinente
legais, nesta esteira, constam dos autos: a indicação das
a
dotações orçamentarias
por onde correrão as despesas;
existência de previsão dos recursos financeiros necessários
para o custeio das despesas, e autorização da Diretoria
Administrativa
para que seja dada continuidade ao processo.
A

minuta

do
e

Foi sugerido
ainda,
Decreto 10024/2019 o modo de disputa

em

conformidade

aberta,

com

ao

intervalo

448'OSPITAL,

UNIVERSITÁRIO
DO OESTE,
DO PARANÁ

Hospital Universitário
Av. Tancredo Neves,

GOVERNO

do Oeste do Paraná
—Santo Onofre

3224

Fone: {45)3321-5151 —CEP 85.806-470

mínimo

cento)

de
e

aceitável.
apresenta

a minuta

matéria,
em

diferença de valores
tendo

como

critério

DQ ESTADQ DQ PARANÁ
entre os lances de 1-: (um por
de

valor,

o

valor

máximo

até então

o procedimento não
irregularidades
que possam macular o certame e que
legais que regem a
do edital segue os preceitos
do processo licitatório
opino pelo prosseguimento

Considerando

seus ulteriores

que

atos.

salientar que essa
cumpre
derradeiro,
assessoria emite parecer sob o prisma estritamente jurídico,
não lhe competindo adentrar a conveniência e a oportunidade
nem analisar
dos atos praticados no âmbito da Administração,
técnico-administrativa,
aspectos de natureza eminentemente
além disso, este parecer é de caráter meramente opinativo,
portanto, a decisão do Gestor. (TCU, Acórdão
não vinculando,
n~ 2935/2011, Plenário,
Rel. Min. WALTON ALENCAR RODRIGUES,
(2014. p. 689) "o
DOU de 17/05/2011). Como diz JUSTEN FILHO
dos atos, não a aprovação da
essencial é a regularidade
assessoria jurídica", ou seja, o gestor é livre no seu poder
de decisão.
da
Encaminho
o processo
para autorização
Direção Geral, solicito que seja informada qual a Portaria
e equipe de apoio para condução do
que designa pregoeiro
certame.
Por

Cascavel,

11 de março de 2021.

Karina Isabel Vívian
OAB/PR 65542

Assessora

Jurídica

H.U.O.P

em

Exercício

Uralve

ui ~

esidede Ealaducal d.o

do Pararsd

HOSPITAL UNIVERSITARIO DO OESTE DO PARANÁ
Av. Tancredo Neves, 3224 —Fone/Fax: (45) 3321-5151
Bairro Santo Onofre —CEP: 85.806-470 —Cascavel —Paraná

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

—UNIOESTE

DIREQAO GERAL

CR n 000035/2021
ASSUNTO:
modalidade

Autorização

para

continuidade

processo

do

licitatório

na

Pregão Eletrônico
de Licitação do HUOP encaminha processo solicitando
para continuidade do processo licitatório na modalidade Pregão

A Assessoria

autorização
Eletrônico.

Analisando a documentação apensada a CR 000035/2021, que trata
do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor preço
por item e por lote, cujo objetivo é o registro de Preços para futura aquisição

de agulha de biópsia, capa para microscópio cirúrgico, cateter nasal tipo
óculos, lâmina de bisturi e tala de zimmer 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
Fiscal), especialmente
Complementar n'01/2000 (Lei de Responsabilidade
quanto a norma do artigo 16:
de anão
"despesa para criação, expansão ou aperfeiçoamento
de impacto-orçamentá
de estimativa
acompanhada
governamental,
subsequentes".
dois
os
financeiro para este exercício e para

IDENTIFICAQAO DA

DESPESA:

DOTA/AO ORQAMENTARIA
ELEMENTO DE DESPESA:

RECURSOS:

rio

Registro de preços para futura e eventual aquisição
de agulha de biópsia, capa para microscópio
cirúrgico, cateter nasal tipo óculos, lâmina de
bisturi e tala de zimmer para consumo frequente
no Hospital Universitário do Oeste do ParanáHUOP.
4534.12364086.078 (Unioeste) CNP J

78.680.337/0007-70 e 4760.10122036.163
Funsaúde CNP J 08.597.121/0001-74
3390.30.36
100, 101 e 262

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

Considerando

RE.

n'711/2020-G

Cascavel, 11 de março de 2
R

gz

unizdeOliv

ira
Diretor Geral - HUOP
li

1.

