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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 

 

O Consórcio Intergestores Paraná Saúde, de acordo com seu Estatuto Social e 

Resolução nº 22/2021 que nomeia como pregoeiro Julio Cezar Woehl, por meio da 

utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado, em 

obediência ao disposto na Lei no 10.520, de 17/07/2002, nos Decretos Federais nº 

3.555/2000, no 7.892/13 e nº 10.024/19; no Acordo de Cooperação Técnica para 

Utilização de Sistema Informatizado de Licitações firmado entre o Consórcio 

Intergestores Paraná Saúde e o Banco do Brasil S/A e, subsidiariamente, às Leis 

Federais no 8.078/90 (CDC), no 8.666/93, no 9.784/99 e suas alterações e demais 

legislações complementares e Lei Estadual nº 15.608/07, fará realizar Licitação, na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, por Sistema de Registro de Preços do tipo 

menor preço por lote, para fins de registro de preços, na forma e datas abaixo: 

 

ABERTURA E DIVULGAÇÃO DE PROPOSTAS: 08:00h do dia 18/03/2022 

 

INÍCIO DA SESSÃO/DISPUTA DE LANCES: 09:00h do dia 18/03/2022 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1 – A presente licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO tem por objeto a 

seleção de propostas para fornecimento de produtos para saúde, medicamentos 

e/ou saneantes, através do Sistema de Registro de Preços, COM ENTREGAS 

PARCELADAS, para disponibilização aos municípios consorciados, pelo período de 12 

(doze) meses. 

 

1.1.1 – Poderão ser incluídos novos municípios ao longo da vigência da ata de 

registro de preços. 
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1.1.2 – As especificações, cronograma de aquisições, Locais de Entrega e outras 

informações necessárias para execução do objeto estão contidas no Termo de 

Referência – Anexo I deste Edital. 

 

2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1 - O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 

fases. 

 

2.2 - Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Consórcio Intergestores 

Paraná Saúde, denominado pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de 

dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e”, constante da página 

eletrônica www.licitacoes-e.com.br. 

 

2.3 - O Consórcio não se obriga a adquirir dos licitantes vencedores os itens 

relacionados, nem as quantidades indicadas no Anexo I, podendo até realizar 

licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese que, em 

igualdade de condições, o beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do 

Artigo 15, parágrafo 4º da Lei 8.666/93. 

 

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 
01.01.2.002.3.3.90.30.00.00.00.00 101007.03.1007.01 – Fontes de recurso: 1007 – 

Convênio Municipal – Produtos para saúde. 

 

4 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

 

4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao pregoeiro através de correio eletrônico, no endereço 

pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br, até 3 (três) dias úteis anteriores à data de 

abertura da sessão pública. 
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4.1.1 – O pregoeiro responderá os pedidos de esclarecimento no prazo de 2 (dois) 

dias úteis, contados da data de recebimento do pedido. 

  

5 – DO ACOLHIMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

 

5.1 – O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para 

acolhimento e abertura das propostas, atentando, também, para a data e horário 

do início da disputa, no site www.licitacoes-e.com.br. 

 

5.2 – As propostas dos fornecedores poderão ser enviadas, substituídas e excluídas 

até a data e hora definidas em edital e replicadas no sistema para a abertura das 

propostas. 

 

5.3 – Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou 

alteração de propostas. 

 

5.4 – Durante o cadastro da proposta no site www.licitacoes-e.com.br, o licitante 

deverá descrever detalhadamente o produto a ser cotado, informando marca, 

laboratório fabricante, embalagem ofertada e número do registro no Ministério 

da Saúde. 

 

6 – DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

6.1 – Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

7 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 – Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

 

7.2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados 

que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 



4 

 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou impedimento de 

licitar imposta pelo Consórcio, ou pela Administração direta do Estado do Paraná, ou 

ainda pelos municípios que integram este Consórcio, nos termos do artigo 87, III da 

Lei Federal nº 8.666/93; 

c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo, nos termos do artigo 

87, IV da Lei Federal nº 8.666/93, e ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da 

Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 

8.666/93; 

d) estejam sob falência, recuperação judicial/extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

e) as hipóteses previstas no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

f) estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal (ou 

Distrito Federal). 

 

7.3 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, quando do 

cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar seu 

regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 

44 e 45 da Lei Complementar 123/2006).  

 

8 - DA HABILITAÇÃO  

 

8.1 – Os documentos de habilitação estão relacionado no item 2 do Anexo I – Termo 

de Referência. 

 
9 – ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

 

9.1 – O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a - conduzir a sessão pública; 
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b - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao 

edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração desses documentos; 

 

c - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no 

edital; 

 

d - coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

 

e - verificar e julgar as condições de habilitação; 

 

f - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

 

g - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 

 

h - indicar o vencedor do certame; 

 

i - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

 

j - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

 

k - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor 

a sua homologação; 

 

l - propor a abertura de processo administrativo para apuração de irregularidade 

visando à aplicação de penalidades. 

 

9.2 – Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório.  
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10 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

 

10.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas 

junto às agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no país. 

 

10.2 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 

uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. 

 

10.3 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 

sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

11 – PARTICIPAÇÃO 

 

11.1 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 

encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br, observada data e horário limite 

estabelecidos.  

 

11.2 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

 

11.3 – A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital. 

 

12 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO 

JULGAMENTO 

 

12.1 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema – 08:00h do dia 

18/03/2022 –  terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação 
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das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade 

das mesmas. Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a 

inclusão ou alteração de propostas. 

 

12.1.1 – Somente serão aceitas propostas que ofertem o quantitativo total 

estabelecido para cada lote, conforme Termo de Referência. 

 

12.2 – Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputa e 

ordenadas por valor, de forma decrescente. O sistema não identificará os autores dos 

lances aos demais participantes. 

 

12.3 – Os lances deverão considerar o valor total do lote. 

 

12.4 – Será utilizado o modo de disputa ABERTO, conforme regulamentação dada 

pelo Art. 32º do Decreto federal nº 10.024/2019. 

 

12.5 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. O pregoeiro iniciará a 

disputa de cada lote individualmente, no qual os fornecedores deverão ofertar seus 

lances. A cada lance ofertado os participantes serão informados, em tempo real, de 

seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

12.5.1 – O andamento da disputa seguirá o disposto no Decreto federal nº 

10.024/2019 e o regulamento operacional do sistema Licitações-e do Banco do Brasil. 

 

12.5.2 – O intervalo de tempo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não 

poderá ser inferior a 3 (três) segundos tanto para lances intermediários, quanto para 

cobrir a melhor oferta. O sistema inibirá aqueles lances que sejam registrados em 

desconformidade com os intervalos aqui estabelecidos. 

 

12.5.3 – O intervalo de valor entre os lances enviados será de no mínimo R$ 100,00, 

tanto para o próprio fornecedor em relação ao seu último lance, quanto para a 

disputa entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala. O sistema inibirá 
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aqueles lances que sejam registrados em desconformidade com os intervalos aqui 

estabelecidos. 

 

12.6 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, em período de até 10 (dez) minutos, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 

pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

realizados.  

 

12.6.1 – No caso de desconexão com o pregoeiro por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e reiniciada somente no 

mínimo 24 (vinte e quatro) horas após comunicação aos participantes. 

 

12.7 – Após a etapa de envio de lances, se for constatado que microempresa ou 

empresa de pequeno porte ofertou proposta com valor de até 5% superior à 

proposta mais bem classificada, o sistema aplicará os critérios para desempate, 

conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006. O pregoeiro, então, convocará a microempresa ou empresa de 

pequeno porte para que, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresente proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será arrematado 

em seu favor o objeto licitado. 

 

12.7.1 – Após encerrada a sessão de lances, as empresas participantes que se 

enquadrarem nos critérios do item 12.7 serão convocadas através de mensagem via 

sistema, com prazo de 24 horas para manifestação, estando sujeitas à preclusão. 

 

12.8 – O não envio dos documentos de habilitação poderá resultar na aplicação das 

sanções previstas no item 6 do Termo de Referência, podendo o pregoeiro convocar 

a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

 

12.9 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 

desatender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta ou o 

lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, 
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na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

ou lance que atenda o Edital.  

 

12.10 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 

 

12.11 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 

adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

 

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

13.1 – Até 3 (três) úteis dias antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, através de correio 

eletrônico, utilizando o endereço pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br. 

 

13.1.1 – O pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 2 (dois) dias úteis 

constados do recebimento da impugnação. 

 

13.2 – Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do 

pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção através do sistema eletrônico, 

imediatamente após a empresa arrematante ser declarada vencedora da disputa 

pelo pregoeiro. O licitante terá o prazo de 24 horas, contados a partir da declaração 

do vencedor do lote no sistema, para manifestar a intenção de recurso, que deverá 

ser inserida no campo apropriado do sistema eletrônico, acompanhada de 

motivação. Após o decurso desse prazo, na ausência de manifestações, o sistema 

bloqueará automaticamente o referido campo. As razões do recurso deverão ser 

apresentadas no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados 

a apresentar, se desejarem, contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente. 

 

13.2.1 – As razões do recurso e as contrarrazões deverão ser encaminhadas através 

de correio eletrônico, utilizando o endereço 

pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br. 
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13.3 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 

prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pelo proponente. A falta de manifestação 

imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

 

13.4 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos que não 

podem ser aproveitados. 

 

13.5 – O licitante desclassificado antes da fase de disputa, também poderá manifestar 

a sua intenção de interpor recurso, no prazo estabelecido no item 13.2 deste edital. 

 

13.6 – O licitante que desejar vistas ao processo deverá enviar solicitação através de 

correio eletrônico, utilizando o endereço pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br. 

O pregoeiro agendará uma data e horário para tal diligência, de modo a não 

prejudicar o andamento da licitação e a etapa de análise de documentação. 

 

14 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA  

 

14.1 – A empresa participante deverá encaminhar a proposta inicial, exclusivamente 

via sistema, concomitantemente com a documentação de habilitação, assinada pelo 

Representante Legal da Empresa, citado nos documentos de habilitação.  

 

14.1.1 – A proposta deverá apresentar identificação inequívoca da empresa, 

constando Razão Social, CNPJ, endereço completo e endereço de correio eletrônico. 

 

14.1.1.1 – O endereço de correio eletrônico mencionado acima será utilizado para as 

convocações para assinatura de ata e retirada de empenhos e demais comunicações 

referentes ao processo. 

 

14.1.2 – A proposta deverá ser apresentada pela denominação do produto e deverá 

obedecer às especificações técnicas constantes no Termo de Referência e conter: 

- Especificação técnica detalhada do produto ofertado, de acordo com informações 

do fabricante; 

- Nome fantasia (marca), se houver; 
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- Laboratório fabricante; 

- País de origem; 

- Embalagem primária ou embalagem primária e secundária. A embalagem descrita 

na proposta deverá estar de acordo com a declaração de especificação de 

embalagem e registro do produto; 

- Número completo de registro do produto no Ministério da Saúde (no caso de 

medicamentos deverá corresponder àquele concedido pelo Ministério da Saúde para 

a embalagem cotada); 

- Prazo de validade total do produto. 

 

14.1.3 – A proposta deverá apresentar os dados bancários para fins de pagamento. A 

conta bancária informada deve estar vinculada ao CNPJ da empresa participante, 

considerando inclusive os dígitos que indicam matriz ou filial. 

 

14.1.4 – A proposta deverá conter valor unitário e total de cada item em moeda 

corrente, já incluídas quaisquer outras despesas como: impostos, fretes, seguros, 

taxas de descarga, montagem, embalagens, etc. 

 

14.1.5 – Para composição do preço unitário e total do lote, os participantes deverão 

considerar até 04 (quatro) dígitos após a vírgula. 

 

14.1.6 – A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 90 (noventa) dias.  

 

14.2 – Após o encerramento da etapa de lances, a empresa arrematante deverá 

enviar, via sistema, a proposta ajustada ao valor do seu lance, no prazo de até 24 

horas.  

 

14.2.1 – A proposta ajustada deverá conter os mesmos dados exigidos pelo item 14.1 

e subitens.  

 

14.2.2 – Caso necessário, o valor da proposta ajustada deverá ser reduzido para 

atendimento ao item 14.1.5. 
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14.2.3 – O mesmo prazo definido no item 14.2 valerá para o envio de documentos 

pelas empresas que arrematem lotes após a finalização da fase de disputa de lances, 

em decorrência de eventual desclassificação de empresas. 

 

15.   DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 

 

15.1 – Homologada a licitação pela autoridade competente, o Consórcio convocará 

imediatamente o vencedor para assinar a Ata de Registro de Preços na sede do 

Consórcio. A ata não será enviada por correio ou correio eletrônico, sendo 

obrigatória a presença do representante legal da empresa.  

 

15.1.1 – O licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

convocação, para assinatura da ata na sede do Consórcio. Este prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor 

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 

Consórcio. 

 

15.2 – Formalizada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor se sujeita a acatar o 

prazo de sua validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no 

Diário Oficial Eletrônico do Consórcio Intergestores Paraná Saúde (disponível em 

https://publicacoesmunicipais.com.br/eatos/cips). 

 

15.3 – Dentro do período de vigência da Ata de Registro de Preços, o Consórcio 

convocará o licitante vencedor para retirada de empenho. O cronograma de emissão 

de empenhos do Consórcio inclui os meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. O 

licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

convocação, para retirar o empenho na sede do Consórcio. Este prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor 

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 

Consórcio. 

 

15.4 – O empenho não será enviado por correio ou correio eletrônico, sendo 

obrigatória a presença do representante legal da empresa ou do procurador com 

poderes específicos para tanto. 
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15.5 – A convocação do licitante, tanto para assinatura da ata quanto para retirada do 

empenho, será realizada via correio eletrônico.  

 

15.5.1 – O não comparecimento do fornecedor convocado implicará na sua 

desistência e estará sujeito às penalidades previstas no Termo de Referência. Neste 

caso, o Consórcio poderá convocar os remanescentes, na ordem de classificação do 

pregão, para aceitar o objeto nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto ao preço.  

 

16 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 – A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 

Consórcio revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 

de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no 

sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Consórcio poderá, 

ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 

para sua abertura. 

 

16.2 – Os fornecimentos realizados em decorrência da licitação serão efetuados 

independentemente de contrato formal, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei n.º 

8666/93, reconhecendo desde já o licitante que os empenhos representam 

compromisso entre as partes, assim como a Ata de Registro de Preços. 

 

16.3 – Os preços registrados em ata, nos termos deste Edital poderão, 

justificadamente, sofrer variação. 

 

16.3.1 – O Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da ata, para 

negociar a redução dos preços visando manter o mesmo objeto cotado na 

qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude de redução dos preços 

de mercado. 
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16.3.2 – Caso o fornecedor não aceite a redução de preço, o Consórcio poderá 

cancelar a ata unilateralmente. 

 

16.4 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade 

de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará na imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, 

caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

16.5 – Quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital, será 

solicitada a apresentação dos documentos originais não digitais. 

 

16.6 – É facultado ao pregoeiro, bem como à equipe de apoio, ou à autoridade 

superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo, para verificação do atendimento à 

especificação do Edital. 

 

16.7 – Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, via correio eletrônico, sob 

pena de desclassificação do lote/inabilitação. 

 

16.8 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os proponentes e obtenção do melhor preço, desde 

que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

 

16.9 – Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo pregoeiro. 

 

16.10 – A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital. 

 

16.11 – A quantidade de itens, relacionadas no Anexo I, serve apenas como 

orientação para composição de preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, 
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garantia de faturamento. Independente do quantitativo solicitado, o preço 

permanecerá inalterado. 

 

16.12 – A detecção, pela Contratante, a qualquer tempo, durante a utilização dos 

materiais adquiridos através da presente licitação, de vícios de qualidade nos 

mesmos, importará na aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 8.078/90 (Código 

de Defesa do Consumidor). 

 

16.13 – A critério do Consórcio, durante a execução do contrato, os produtos 

poderão ser amostrados para fins de análise a ser efetuada em laboratórios 

credenciados pela Secretaria de Estado da Saúde ou Ministério da Saúde, correndo os 

custos por conta do fornecedor. 

 

16.13.1 – Os produtos serão submetidos à avaliação por equipe técnica designada 

pelo Consórcio. 

 

16.13.2 – Não haverá devolução das amostras, uma vez que as mesmas serão 

manuseadas/utilizadas durante a avaliação. 

 

16.13.3 – Caso a marca do produto tenha sido fornecida em período imediatamente 

anterior, poderá ser dispensada a avaliação, a critério do Consórcio, desde que com 

mesmo fabricante e mesmo número do registro no Ministério da Saúde. 

 

16.14 – A critério do Consórcio, em qualquer tempo poderá ser solicitado a cópia do 

laudo de determinado(s) lote(s) de produto(s) entregue(s), mesmo após o término da 

vigência da ata de registro de preços. O envio deverá ocorrer no prazo máximo de 48 

horas, a contar do recebimento da solicitação.  

 

16.15 – Em caso de devolução do(s) material(ais) por estar(em) em desacordo com as 

especificações, todas as despesas serão atribuídas ao fornecedor. 

 

16.16 – Caso o laboratório fabricante e/ou produto vier a ser interditado ou 

descontinuado, ou o produto tenha seu registro cancelado durante a vigência da ata, 

a empresa vencedora deverá substituir o produto por outro com a mesma 
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especificação, devendo previamente obter a homologação do Consórcio para o 

produto proposto para substituição, sem custo para o Consórcio. 

 

16.19 - Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração 

Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos 

Contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal nº 

12.846/2013, bem como no Decreto Federal nº 8.420/2015 e Decreto Estadual nº 

10.271/2014. 

 

16.20 - Enquanto perdurar o estado de calamidade pública em função da pandemia, 

poderão ser adotadas outras medidas para envio, por meio eletrônico, de 

documentação referente à ata e aos empenhos. 

 

 

 17 – Compõem o presente Edital, sendo parte integrante, os ANEXOS I, II, III, IV 
e V. 
 
 
 
 

Curitiba, 07 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

 
Julio Cezar Woehl 
Pregoeiro 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022 
 
 

ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1 – DO OBJETO 
 
 
1.1 – A presente licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO tem por objeto a 

seleção de propostas para fornecimento de produtos para saúde, medicamentos 

e/ou saneantes, através do Sistema de Registro de Preços, COM ENTREGAS 

PARCELADAS, para disponibilização aos municípios consorciados, pelo período de 12 

(doze) meses. 

 

1.2 – As especificações dos produtos a serem entregues, juntamente com o 

quantitativo registrado e os valores máximos unitários e totais dos produtos constam 

do quadro abaixo: 

 

 

LOTE 01 
ESPECIFICAÇÕES CÓD. BR QUANTID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Abaixador de língua, espátula de madeira, atóxico, 
descartável, formato convencional de extremidades 
arredondadas e superfície lisa, livre de rebarbas, 
dimensões aproximadas 13 cm x 1,5 cm x 2 mm. 
Embalagem primária com até 100 unidades. 
Embalagem de entrega com até 20 pacotes. Produto e 
embalagem devem estar de acordo com normas e 
legislações vigentes. 

BR0348807 

23.000 
pacotes 
com 100 
unidades 

R$ 4,2103 R$ 96.836,90 

LOTE 02 
ESPECIFICAÇÕES CÓD. BR QUANTID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Agulha hipodérmica estéril de uso único 40 x 1,2 
mm (18 G x 1 1/2'), atóxica, apirogênica. Cânula com 
bisel trifacetado, siliconizado, em aço inox. Capa 
protetora em formato cilíndrico. Canhão na cor rosa, 
podendo ser conectada a qualquer seringa de bico 
luer lock ou luer slip. Embalagem primária em papel 
grau cirúrgico com abertura em pétala. Embalagem 
de entrega com até 100 unidades. Produto e 
embalagem devem estar de acordo com normas e 
legislações vigentes. 

BR0439801 
1.235.000 
unidades 

R$ 0,1156 R$ 142.766,00 
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LOTE 03 
ESPECIFICAÇÕES CÓD. BR QUANTID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Algodão hidrófilo rolo com 500 g, formado em 
camadas sobrepostas de fibras 100% algodão, macio 
e absorvente. O produto deve ter aspecto uniforme, 
sem grumos, isento de amido e impurezas, pouca 
liberação de partículas quando manipulado, sem 
substâncias estranhas, enrolado em papel apropriado 
em toda a extensão. Embalagem primária individual 
em plástico resistente. Embalagem de entrega com 
até 50 rolos. Produto e embalagem devem estar de 
acordo com normas e legislações vigentes. 

BR0320817, 
BR0279726 

* 

12.000 
unidades 

R$ 10,6588 R$ 127.905,60 

LOTE 04 
ESPECIFICAÇÕES CÓD. BR QUANTID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Atadura de Crepom 10 x (no mínimo) 180 cm 
(repouso), 13 UN/cm2 (fios), mínimo 21,8 g, elástica 
no sentido longitudinal, composição 100% algodão 
ou algodão associado à fibras sintéticas, não estéril, 
isenta de lanugens e impurezas, não abrasiva, bordas 
delimitadas sem fios soltos e sem desfiamentos, isenta 
de amido. Embalados individualmente em plástico e 
embalagem de entrega com até 1.000 unidades. 
Produto e embalagem devem estar de acordo com 
normas e legislações vigentes. 

BR0444355 
600.000 
unidades 

R$ 0,6318 R$ 379.080,00 

LOTE 05 
ESPECIFICAÇÕES CÓD. BR QUANTID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Cateter intravenoso periférico 20G, com dispositivo 
de segurança conforme NR 32, descartável. Câmara de 
refluxo transparente e com filtro hidrófobo. Cânula: 
radiopaca, em poliuretano, estéril, apirogênica, de 
baixa trombogenicidade, biocompatível, com 
superfície lisa, flexível, dimensões 1,1 x 32 mm (1-
1/4”). Agulha: trifacetada, pré-lubrificada, que 
assegure fácil punção. Canhão permita conexão 
segura com os equipos compatíveis, luer slip, cor rosa. 
Embalagem individual com abertura em pétala e 
embalagem de entrega em caixa com até 100 
unidades. Produto e embalagem devem estar de 
acordo com normas e legislações vigentes. 

BR0437178 
163.000 
unidades 

R$ 2,0636 R$ 336.366,80 

LOTE 06 
ESPECIFICAÇÕES CÓD. BR QUANTID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Compressa de gaze estéril 13 fios 7,5cm x 7,5 cm, 
embalagem contendo 10 unidades, 100% algodão 
hidrófilo, formato quadrado, 5 dobras uniformes e 8 
camadas, tamanho aberto 30x15 cm, massa por 
unidade 1g, altamente absorvente, cor branca, tela de 
trama fechada, sem falhas ou fios soltos, macia, não 
abrasiva, atóxica e apirogênica. Isenta de impurezas, 
amido, alvejantes ópticos, substâncias gordurosas ou 
quaisquer outros componentes que possam trazer 
riscos.  Embalagem individual com abertura em pétala 
e embalagem de entrega com até 1000 pacotes. 
Produto e embalagem devem estar de acordo com 
normas e legislações vigentes. 

BR0269978 

1.535.000 
pacotes 
com 10 
unidades 

R$ 0,5838 R$ 896.133,00 
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LOTE 07 
ESPECIFICAÇÕES CÓD. BR QUANTID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Compressa de gaze não estéril 13 fios 7,5cm x 7,5 
cm, embalagem contendo 500 unidades, 100% 
algodão hidrófilo, formato quadrado, 5 dobras 
uniformes e 8 camadas, tamanho aberto 30x15 cm, 
massa por unidade 1g,  altamente absorvente, cor 
branca, tela de trama fechada, sem falhas ou fios 
soltos, macia, não abrasiva, atóxica e apirogênica. 
Isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, 
substâncias gordurosas ou quaisquer outros 
componentes que possam trazer riscos. Embalagem 
primária em invólucro plástico apropriado. 
Embalagem de entrega com até 100 pacotes. Produto 
e embalagem devem estar de acordo com normas e 
legislações vigentes. 

BR0269971 

31.000 
pacotes 
com 500 
unidades 

R$ 22,1092 R$ 685.385,20 

LOTE 08 
ESPECIFICAÇÕES CÓD. BR QUANTID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Espéculo vaginal lubrificado estéril, tamanho 
pequeno, em poliestireno transparente e resistente, 
valvas anatômicas de contornos lisos e regulares 
isentos de rebarbas, dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta) resistente, que forneça um exame indolor 
ao paciente. Embalagem primária com abertura em 
pétala. Embalagem de entrega com até 300 unidades. 
Produto e embalagem devem estar de acordo com 
normas e legislações vigentes. 

BR0479753, 
BR0479749 

** 

114.000 
unidades 

R$ 1,1183 R$ 127.486,20 

LOTE 09 
ESPECIFICAÇÕES CÓD. BR QUANTID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Fita microporosa 50 mm x 10 m, confeccionado em 
adesivo de excelente propriedade de fixação, 
hipoalergênica, cor branca ou bege, textura lisa e 
regular, resistente, porosa. Deve ser enrolada sobre si 
em carretel plástico, com tampa de proteção 
resistente. Embalagem de entrega com até 100 
unidades. Produto e embalagem devem estar de 
acordo com normas e legislações vigentes. 

BR0437867 
55.000 
unidades 

R$ 4,8781 R$ 268.295,50 

LOTE 10 
ESPECIFICAÇÕES CÓD. BR QUANTID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Papel grau cirúrgico 30cm x 100m, bobina lisa, 
produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado 
azul transparente com as gramaturas mínimas 
exigidas nas normas (60 e 54 G/m2 respectivamente), 
indicado para esterilização em autoclave a vapor ou 
óxido de etileno, selagem tripla, dotado de 
indicadores químicos que mudam de cor após o 
processo de esterilização, indicador de sentido 
correto de abertura na embalagem. Embalagem de 
entrega unitária envolta em plástico. Produto e 
embalagem devem estar de acordo com normas e 
legislações vigentes. 

BR0442386 
900 

unidades 
R$ 142,9992 R$ 128.699,28 
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LOTE 11 
ESPECIFICAÇÕES CÓD. BR QUANTID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

PVPI tópico 10%, solução aquosa, 1% de Iodo ativo, 1 
litro, frasco plástico resistente, tampa rosqueável com 
sistema antivazamento e lacre de inviolabilidade. 
Embalagem de entrega em caixa de papelão com até 
12 frascos. Produto e embalagem devem estar de 
acordo com normas e legislações vigentes. 

BR0398706 
2.800 
unidades 

R$ 22,3131 R$ 62.476,68 

LOTE 12 
ESPECIFICAÇÕES CÓD. BR QUANTID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Sonda uretral estéril nº 12, tubo confeccionado em 
material transparente, com superfície lisa, paredes 
finas e regulares em toda sua extensão, flexível, 40 cm 
de comprimento, 1 ou 2 orifícios laterais. Tampa com 
conector padrão. Ponta arredondada, fechada e isenta 
de rebarbas. O calibre da sonda deve atender a 
medida padrão nacional. Embalagem primária com 
abertura em pétala. Embalagem de entrega em caixas 
com até 250 unidades. Produto e embalagem devem 
estar de acordo com normas e legislações vigentes. 

BR0435986, 
BR0435976, 
BR0435993, 
BR0437441, 
BR0438413 

* 

364.000 
unidades 

R$ 0,6245 R$ 227.318,00 

LOTE 13 
ESPECIFICAÇÕES CÓD. BR QUANTID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Termômetro clínico digital, corpo em plástico, com 
mostrador incorporado ao aparelho, à bateria, escala 
mínima de 32-42°C, erro máximo de +/-0,3°C, método 
de medida axilar, podendo incluir outros, sinal sonoro 
após o término da verificação da temperatura. 
Embalagem de entrega com até 30 unidades. Produto 
e embalagem devem estar de acordo com normas e 
resoluções vigentes. 

BR0435801 
2.500 
unidades 

R$ 15,4831 R$ 38.707,75 

     
Obs:  

  
* possui dois códigos BR diferentes que descrevem o mesmo produto 

     
** o código BR0479753 seria mais apropriado para o descritivo, por conter lubrificante, porém nem o BPS e nem o 
ComprasNet possuía preços registrados com este código. O código anteriormente utilizado, BR336430 não está 
mais sendo utilizado pelo BPS e no ComprasNet não há nenhum registro. 

     
*** apresenta diferentes códigos BR para cada material (silicone, PVC e poliuretano). O edital não especifica o 
material para que não ocorra restrição de concorrência. logo, são utilizados os vários códigos BR disponíveis para 
a pesquisa de preços. O BPS ainda cita a presença de tampa em alguns descritivos e em outros o mesmo não é 
mencionado, apenas o conector, para o mesmo material de fabricação. Com a presença de conector, é preciso 
haver tampa, logo, há códigos BR duplicados. 

 

1.3 – Os valores que constam nos quadros acima são os valores máximos para 

contratação, de forma que não serão aceitas propostas com valores superiores. 

 

1.4 – O preço máximo total estimado para o presente processo licitatório é de R$ 

3.517.456,91 (três milhões, quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e noventa e um centavos). 
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2 – DA HABILITAÇÃO 

 

2.1 – O Consórcio não está vinculado ao Sistema Integrado de Administração de 

Serviços Gerais – Siasg, de forma que não será acolhido o Certificado de Registro 

Cadastral emitido pelo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf. 

 

2.2 – Ao cadastrar a proposta no sistema, os licitantes deverão encaminhar 

concomitantemente, exclusivamente por meio do sistema, os documentos abaixo 

descriminados: 

 

2.2.1 – Contratos sociais e/ou estatutos e respectivas alterações. 

 

2.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda. 

 

2.2.3 – Prova de inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual. 

 

2.2.4 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União. 

 

2.2.5 – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 

 

2.2.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  

 

2.2.7 – Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual, expedida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual. 

 

2.2.8 – Certidão negativa de débito para com a Fazenda Municipal, expedida pela 

Prefeitura Municipal. 

 

2.2.9 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

(ano completo), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
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situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios. 

 

2.2.9.1 – Será exigida a comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, conforme determina o art. 31, § 

2º e 3º da Lei 8.666/93. 

 

2.2.10 – Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da empresa. 

 

2.2.11 – Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que: 

 

- Não foi declarada inidônea por nenhum órgão federal, estadual ou municipal; 

 

- Não está suspensa ou impedida do direito de licitar perante o Consórcio, órgãos da 

administração direta do Estado do Paraná e municípios consorciados; 

 

- A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 

9.854 de 27/10/99). 

 

2.2.12 – Licença Sanitária Estadual ou Municipal da empresa participante, compatível 

com a atividade de distribuição de produtos para saúde, medicamentos e/ou 

saneantes, conforme o caso. 

 

2.2.13 – Licença Sanitária Estadual ou Municipal da empresa fabricante (unidade 

fabril específica), ou do importador, no caso de produto importado. 

 

2.2.13.1 – Caso a empresa participante fabrique os itens no mesmo local (mesmo 

CNPJ), a exigência dos itens 2.2.12 e 2.2.13 poderá ser cumprida com apenas um 

documento. 

 

2.2.14 – Autorização de Funcionamento (AFE), emitida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – Anvisa, da empresa licitante ou a respectiva publicação no 
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Diário Oficial da União, com atividade compatível com distribuição de produtos para 

saúde, medicamentos e/ou saneantes. Poderá ser enviada consulta realizada no site 

da Anvisa, constando a data da consulta, que não poderá ser superior a 60 dias. 

 

2.2.15 – Comprovação do registro de Responsabilidade Técnica realizada pelo 

profissional legalmente habilitado junto ao respectivo Conselho de Classe, de acordo 

com a classe do produto ofertado (medicamento, produto para saúde ou saneante). 

 

2.2.16 – Certificado de Registro do Produto, ou de sua publicação no Diário Oficial da 

União, cópia de Notificação ou Declaração de Isenção de Registro do produto no 

Ministério da Saúde. Poderá também ser apresentada cópia da consulta do registro 

realizada no site da Anvisa, devendo as informações da apresentação ofertada 

estarem na forma expandida e constando a data da consulta, que não poderá ser 

superior a 60 dias. 

 

2.2.16.1 – O número de registro do produto deverá corresponder àquele concedido 

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

protocolos de registro; somente serão aceitos números de protocolos de revalidação 

de registro.  

 

2.2.16.2 – Para os produtos isentos de Registro as proponentes deverão apresentar 

Certificado de Isenção de Registro junto ao Ministério da Saúde ou sua publicação no 

D.O.U. (Diário Oficial da União) quando for o caso, conforme Portaria Conjunta n.º 

1/96 de 08/03/96. 

 

2.2.16.3 – Caso o medicamento seja classificado como medicamento de notificação 

simplificada, o documento referente ao item 2.2.16 deve ser substituído pela 

Declaração de Notificação Simplificada dentro do prazo de vigência. Neste caso não 

se aplica do texto da especificação referente à embalagem em conformidade com 

registro do produto no Ministério da Saúde.  

 

2.2.17 – Certificado de Conformidade para os lotes 2 - Agulha hipodérmica estéril 40 

x 1,2 mm e lote 11 - Termômetro clínico digital, conforme exigência prevista na RDC 
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Anvisa nº 540, de 30 de agosto de 2021 e Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro 

de 2020, respectivamente. 

 

2.2.18 – Deverão ser entregues, no prazo de 48 horas após o encerramento da sessão 

de lances, amostras do produto ofertado, nas quantidades abaixo, em suas 

embalagens originais, lacradas, conforme proposta apresentada: 

 

LOTE MATERIAL QUANTIDADE 
1 Abaixador de língua em madeira 2 pacotes com 100 unidades 

2 Agulha hipodérmica estéril de uso único 40 x 1,2 mm 1 caixas com 100 unidades 

3 Algodão hidrófilo rolo com 500 g 2 rolos 

4 Atadura de Crepom 10 X 180 cm  2 pacotes fechados (36 unidades) 

5 
Cateter intravenoso periférico 20G com dispositivo de 
segurança  

1 caixa fechada (com 100 ou 50 
unidades) 

6 
Compressa de gaze estéril 13 fios 7.5cm x 7.5 cm - 
embalagem contendo 10 unidades 

20 pacotes com 10 unidades 

7 
Compressa de gaze não estéril 13 fios 7,5cm x 7,5 cm, 
embalagem contendo 500 unidades 

2 pacotes com 500 unidades 

8 Espéculo vaginal lubrificado estéril, tamanho pequeno 20 unidades 

9 Fita microporosa 50 mm x 10 m 3 rolos 

10 Papel grau cirúrgico 30cm x 100m 1 rolo 

11 PVPI tópico 10% - frasco 1 litro 2 frascos 

12 Sonda uretral, descartável, estéril, nº 12 20 unidades 

13 Termômetro clínico digital 2 unidades 

 

2.2.18.1 – O mesmo prazo definido no item 2.2.17 valerá para o envio de amostras 

pelas empresas que arrematem lotes após a finalização da fase de disputa de lances, 

em decorrência de eventual desclassificação de empresas. 

 

2.2.18.2 – As amostras deverão ser encaminhadas para o endereço do Consórcio na 

Rua Emiliano Perneta, 822, Sala 402, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-080. 

 

2.2.18.3 – As amostras deverão possuir a mesma validade exigida para as entregas no 

item 3.7 deste Termo de Referência. 

 

2.2.19 – Declaração de especificação de embalagem do produto, emitida pela 

empresa licitante, constando detalhadamente a descrição das embalagens primárias, 

secundárias e terciárias (quando for o caso), conforme modelo contido no Anexo II 

deste Edital. Estes itens deverão estar de acordo com a proposta e registro no 

Ministério da Saúde.  
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2.2.19.1 – Embalagem primária é aquela que está em contato direto com o produto, 

como por exemplo, o papel grau cirúrgico ou o frasco. Embalagem secundária é 

aquela que envolve a embalagem primária, a caixa. 

 

2.2.20 – Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo 

contido no Anexo III do Edital. Não serão aceitos outros modelos de declaração de 

elaboração independente de proposta. 

 

2.2.21 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, amparadas pela 

Lei Complementar nº 123/06, apresentar Certidão da Junta Comercial do Estado e 

declaração conforme modelo contido no Anexo IV do Edital, assinada pelo contador 

e pelo representante legal da empresa, anexando certidão de regularidade do 

profissional contador. 

 

2.2.22 – Caso o responsável legal que assine os documentos de habilitação e 

proposta não conste como administrador no Contrato Social/Estatuto, deverá ser 

apresentada procuração dando poderes para tal. 

 

2.3 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou 

trabalhista de microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério do pregoeiro, para a regularização da documentação, sob pena de 

decadência do direito de contratação, conforme disposto no artigo 43º, § 1º e 2º da 

LC 123/06. 

 

2.4 – O fornecedor deverá manter, durante a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

2.5 – A empresa licitante, sendo ela fabricante, importadora ou distribuidora, é 

responsável por comunicar formalmente a este órgão, durante toda a vigência da ata 

de registro de preços, quaisquer protocolos na Anvisa de alteração de local de 
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fabricação, inclusão de local de fabricação ou outras alterações no processo de 

fabricação, no prazo máximo de 30 dias após a data do protocolo na Anvisa. 

 

2.6 – A empresa licitante, sendo ela fabricante, importadora ou distribuidora, é 

responsável por comunicar formalmente a este órgão, durante toda a vigência da ata 

de registro de preços, quaisquer determinações da Anvisa que se refiram a ações de 

fiscalização em vigilância sanitária. 

 

2.7 – A critério do Consórcio, para subsidiar o julgamento técnico, poderão ser 

exigidas, no que couber, as especificações técnicas dos produtos, os respectivos 

métodos de controle de qualidade e a sistemática de certificação de conformidade. 

 

2.8 – Quando o prazo de validade não constar no documento, somente serão aceitos 

aqueles com prazo de até 60 (sessenta) dias a partir da emissão. 

 

2.8.1 – A exigência do item 2.8 não se aplica aos documentos referentes aos itens 

2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3. 

 

2.9 – Ao pregoeiro e à equipe de apoio é facultado solicitar esclarecimentos aos 

proponentes com relação aos documentos apresentados, podendo ser necessário o 

envio de documentos complementares comprobatórios. Durante a fase de 

julgamento, poderão ser sanados erros e falhas que não alterem a substância das 

propostas e documentos de habilitação, podendo ser necessário o reenvio de 

documento corrigido. 

 

2.9.1 – Os documentos mencionados no item 2.9 deverão ser encaminhados, via 

sistema, no prazo de 24 horas, contadas da solicitação via sistema. 

 

3 – DA ENTREGA DO OBJETO 

 

3.1 – O fornecedor terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do 

empenho, para concluir a entrega dos produtos em todos os locais estipulados, 

inclusive para solução de pendências (reposição de mercadoria faltante, avarias, 

extravios ou irregularidades durante o transporte/entrega). 
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3.1.1 – Os fornecedores deverão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a 

retirada do empenho, informar a previsão de entrega do item por Local de Entrega. 

 

3.2 – O cronograma de emissão de empenhos do Consórcio inclui os meses de 

fevereiro, maio, agosto e novembro, em datas a serem previamente definida pelo 

Consórcio. 

 

3.2.1 – O fornecedor fica obrigado, também, a efetuar as entregas extraordinárias, 

quando houver, respeitando o prazo de entrega. 

 

3.3 – As entregas serão realizadas nos locais determinados pelo Consórcio, os quais 

basicamente serão os constantes no item 4 deste Termo de Referência. 

 

3.4 – As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no 

horário das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:30h. Qualquer entrega fora desse 

horário poderá não ser recebida. O recebimento dos itens se dará por funcionário do 

almoxarifado de cada Local de Entrega. 

 

3.5 – Todos os DANFEs deverão conter obrigatoriamente: a descrição do produto, a 

marca e/ou fabricante, o número de lote do produto, o prazo de validade do 

produto, o número do lote de compra (especificado na requisição de entrega, 

entregue juntamente com o empenho), o número do empenho, o número do Local 

de Entrega e o endereço do Local de Entrega. O não atendimento a esse item 

sujeitará a empresa às penalidades previstas neste Termo de Referência. 

 

3.5.1 – É vedado o faturamento de quantitativos de empenhos distintos em um 

mesmo DANFE. A mesma restrição vale para soluções de pendências. 

 

3.5.2 – A liberação do DANFE para fins de pagamento estará condicionada ao 

atendimento dessas exigências. 
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3.5.3 – Eventuais reposições de mercadoria devem ser entregues acompanhadas de 

Danfe emitido com natureza de operação “bonificação”, “reposição”, “outras saídas” 

ou semelhante. 

 

3.5.3.1 – Em caso de necessidade de recolhimento de algum dos itens, garantir que a 

transportadora esteja munida de documentação contendo todas as informações – 

produto a ser recolhido, quantitativo e fornecedor.  

 

3.6 – As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de                                                             

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

 

3.7 – Os produtos deverão ser entregues com o mínimo de validade indicado abaixo. 

Caso contrário, se necessário, a empresa deverá efetuar a troca do produto, sem 

qualquer ônus adicional para o Consórcio. 

 

3.7.1 – Para produtos com validade total igual ou maior que 03 anos, a validade no 

momento da entrega deve ser no mínimo 24 meses. 

 

3.7.2 – Para produtos com validade total menor que 03 anos, a validade no momento 

da entrega deve ser no mínimo 75% da validade total do produto. 

 

3.7.3 – Os Locais de Entrega estão orientados a recusar a mercadoria na sua 

totalidade em caso de descumprimento desta norma, e a empresa deverá efetuar a 

troca do produto, sem qualquer ônus adicional para o Consórcio. 

 

3.7.4 – Em caráter excepcional, poderá ser avaliada a possibilidade de aceite de 

produto com prazo de validade abaixo do exigido acima. O pedido deve ser 

formalizado e deve receber anuência expressa do Consórcio antes que ocorra a 

entrega. 

 

3.8 – O texto e demais exigências legais previstas para o cartucho, rotulagem e bula 

devem estar em conformidade com a legislação do Ministério da Saúde e do Código 

de Defesa do Consumidor. 
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3.9 – Os produtos deverão vir armazenados em caixas apropriadas para seu 

transporte, e entregues obrigatoriamente nas embalagens primárias e secundárias, 

conforme registro no Ministério da Saúde. Não serão aceitos produtos fora de suas 

embalagens originais. 

 

3.10 – As embalagens primárias dos produtos devem apresentar número do lote, 

data de fabricação e prazo de validade. 

 

3.11 – Todos os volumes entregues deverão ser identificados com etiquetas grandes 

e visíveis, que não devem ser coladas sobrepostas a outras informações.  

 

3.11.1 – Identificar os volumes de cada Danfe, iniciando por 1 até o número final de 

volumes do mesmo Danfe. 

 

3.11.2 – As etiquetas deverão conter o nome do produto, quantidade do produto em 

cada volume, lote, data de fabricação e validade, número do Danfe e o número do 

Local de Entrega a qual o volume pertence, a fim de facilitar o recebimento e a 

conferência dos produtos, evitando possíveis trocas.  

 

3.11.3 – Identificar adequadamente cada caixa com fração, que deve conter produtos 

de um mesmo lote de compra do Consórcio, evitando a presença produtos diversos 

em uma mesma caixa. 

 

3.11.3.1 – Por ocasião do desembarque, acondicionar as caixas com fração de forma 

organizada junto aos volumes do produto daquele Danfe, devidamente 

identificadas. 

 

3.12 – Os dados constantes na caixa de embarque no que se refere a lote, data de 

fabricação e validade, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao 

conteúdo interno da mesma. 

 

3.13 – Em cada empenho, aceitar-se-á, no máximo, três lotes de fabricação de um 

mesmo produto para cada Local de Entrega, visando a facilitar o controle, por lote, 
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no recebimento, armazenamento e distribuição. Os números de lotes com as 

respectivas quantidades entregues deverão estar especificados no DANFE. 

 

3.13.1 – Nos casos em que as quantidades adquiridas excedam ao número de 

unidades fabricadas por lote, poderá ser aceito o número de lotes suficientes para 

atendimento do pedido, mediante autorização expressa deste Consórcio. 

 

3.14 – O faturamento parcial do quantitativo de um produto para um determinado 

Local não é permitido por este Consórcio, salvo sob autorização expressa deste 

órgão mediante análise pela equipe técnica.  

 
3.14.1 – Caso a empresa não disponha, em um primeiro momento, do quantitativo 

total de determinado item para realizar o faturamento para todos os Locais de 

Entrega, deve-se iniciar o faturamento entregando o total do pedido de cada Local. 

Se houver previsão de grande atraso para o faturamento total (para todos os Locais 

de Entrega), a empresa deve entrar em contato com o Consórcio para avaliação de 

como se deve proceder. 

 

3.15 – Caso o produto venha a sofrer alterações que impliquem em perda de 

qualidade no prazo de sua validade, fica o proponente obrigado a efetuar a troca dos 

mesmos nas especificações e quantidades relativas, sem nenhum ônus para este 

Consórcio, no prazo de 7 (sete) dias úteis a partir da data de notificação. 

 

3.16 – Em caso de extravio de volumes pela transportadora, o fornecedor deverá 

efetuar imediatamente a reposição dos volumes, cumprindo o prazo previsto para 

conclusão da entrega dos produtos, conforme o item 3.1 deste Termo de Referência. 

 

3.16.1 – Em caso de avaria do produto durante o transporte, o mesmo deverá ser 

devidamente recolhido e reposto por produto íntegro, sem qualquer ônus adicional 

para o Consórcio e cumprindo o prazo previsto no item 3.1 para resolução dos 

problemas e conclusão da entrega do(s) produto(s).  

 

3.16.2 – Não sendo atendido este prazo, serão aplicadas as penalidades previstas no 

item 6. 
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3.17 – Devido ao fato de que os Locais de Entrega são apenas intermediários no 

recebimento, sendo os produtos distribuídos a partir dos Locais para os municípios 

consorciados, é expressamente proibida a troca de embalagem do produto cotado 

na proposta sem prévia autorização do Consórcio. Esta medida visa evitar o 

fracionamento de embalagem quando da distribuição dos produtos para os 

municípios e padronizar as embalagens que são programadas pelos mesmos. À 

empresa que não cumprir este item serão aplicadas as penalidades previstas no item 

6, inclusive para aquela que cotar embalagem individual do produto e não a entregar 

dessa maneira. 

 

3.18 – As caixas e volumes nos quais os produtos vierem acondicionados deverão 

estar íntegras e limpas, caso contrário a mercadoria não será recebida. 

 

3.19 – A empresa deverá entregar o produto com a mesma marca, fabricante e 

número do registro no Ministério da Saúde cotados na proposta, devendo a mesma 

estar especificada no DANFE, caso contrário serão aplicadas as penalidades previstas 

no item 6 deste Termo de Referência.   

 

3.19.1 – Em caráter excepcional, poderá ser avaliada a possibilidade de troca de 

marca e/ou fabricante por produto que atenda às exigências do edital de licitação. O 

pedido deve ser formalizado e deve receber anuência expressa do Consórcio antes 

que ocorra a entrega. 

 

3.19.2 – Caso seja aceita a substituição por embalagem com quantitativo diferente da 

original e for necessária a adequação dos quantitativos entregues, as unidades 

excedentes deverão ser entregues sem custo adicional para o Consórcio. 

 

3.20 – O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório. O 

aceite definitivo com a liberação do DANFE para pagamento está condicionado ao 

atendimento das exigências contidas no edital de licitação. 

 

3.20.1 – Os produtos serão comparados em todas as entregas com as amostras 

avaliadas no ato do Pregão. Caso haja divergência na especificação do produto 
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cotado ou na qualidade com a amostra avaliada, a entrega será recusada e a empresa 

deverá realizar a substituição dos itens.  

 

3.21 – Caso não sejam cumpridas as exigências do edital de licitação, o fornecedor 

será comunicado a retirar o produto no Local de Entrega e a substituí-lo por outro 

que atenda as especificações, sem nenhum ônus para o Consórcio, e sofrerá as 

penalidades previstas no item 6 deste Termo de Referência.  

 

3.22 – Uma vez emitidas as Notas Fiscais pela empresa, os arquivos xml 

correspondentes deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico  

nfe@consorcioparanasaude.com.br. 

 

4 – DOS LOCAIS DE ENTREGA 

 

4.1 – Os produtos deverão ser entregues basicamente em 22 locais do Estado, 

denominados Locais de Entrega, conforme listagem abaixo: 

 
LE 301 - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná - Ciscopar 
Endereço: Rua Rodrigues Alvez, 1437, Jd Copagro, 85903-500, Toledo 
Responsável: Adriana 
Telefone: (45) 3252-3524 / 3252-1021    
   
LE 302 - CAAB - Farmácia Municipal - Sarandi    
Endereço: Avenida Borsari Neto, 1000, Jd Social, 87113-300 
Responsável: Keila 
Telefone: (44) 3126-8960 
    
LE 303 - CAF - Apucarana    
Endereço: Rua Jeremias Lunardelli, 140, Barra Funda, 86800-600 
Responsável: Claudenir 
Telefone: (43) 3901-1037 / 3901-1044    
      
LE 304 - CAF - Fazenda Rio Grande    
Endereço: Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182, Iguaçu, 83833-090 
Responsável: Vanessa  
Telefone: (41) 3608-7181 / 3608-7125 
 
LE 305 - SMS - Laranjeiras do Sul    
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 1861, Centro, 85301-030 
Responsável: Suzamara 
Telefone: (42) 3635-1030 
  
LE 306 - CAF - Lapa   
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 2209, Centro, 83750-000 
Responsável: Rafaela e Marina 
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Telefone: (41) 3547-5038 
   
LE 307 - SSC/CDM - Colombo    
Endereço: Rodovia da Uva, 3221, Jd São Marcos, 83402-000 
Responsável: Jociele e João 
Telefone: (41) 3606-0277 / 3522-8659 
    
LE 308 - CDM - Campo Largo 
Endereço: Rua Alcebíades Afonso Guimarães, 2858, Jd São Vicente, 83602-210 
Responsável: Rosemari 
Telefone: (41) 3392-4765 
    
LE 309 - Almoxarifado - Ibiporã 
Endereço: Avenida 19 de Dezembro, s/nº, esquina com Rua Emilio Pelisson (antigo Centro de 
Eventos), Centro, 86200-000 
Responsável: Clarisse 
Telefone: (43) 3178-0372 
    
LE 310 - CDM - São José dos Pinhais 
Endereço: Rua Salomão Miguel Nasser, 1100, Guatupê, 83060-230 
Responsável: Luiz Otávio, Marcely 
Telefone: (41) 3382-9070 / 3581-6398 
    
LE 311 - CAF - Pinhais 
Endereço: Rua Guilherme Weiss, 500, Estância Pinhais, 83323-020 
Responsável: Silvio 
Telefone: (41) 3912-5315 / 3912-5316 
   
LE 312 - Almoxarifado - Piraquara 
Endereço: Rua Reinaldo Meira, 1050, Vila São Cristóvão, 83305-100 
Responsável: Jozélia e Viviane 
Telefone: (41) 3590-3341 e 3590-3340 
    
LE 313 - Paranavaí - SMS - Almoxarifado 
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2726, Jardim Asa Branca, 87.703-290 
Responsável: Fernanda e Renan 
Telefone: (44) 3423-3884 
 
LE 314 - Cornélio Procópio - SMS 
Endereço: Rua Massud Amim, 165 - Fundos - Centro - 86300-000 
Responsável: Rodrigo e Yago 
Telefone: (43)3904-1014 
 
LE 315 - Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro - CIS Paraná Centro 
Endereço: Rua Caetano Munhoz Da Rocha, 423 - Centro - 85200-000 
Responsável: Jaqueline e Patrícia 
Telefone: (42)3646-2318 
 
LE 316 - SMS Prudentópolis - Farmácia Municipal 
Endereço: Rua Rui Barbosa, 1780 - Centro 
CEP: 84.400-000 
Fone: (42) 3446-3661 
Responsável: Karin  
 
LE 317 - Campina Grande do Sul - SMS – CAF 
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Endereço: Rua Dr João Cândido, 812 – Centro 
CEP: 83430-000 
Fone: (41)3676-8117 
Responsável: Rosiane 
 
LE 318 - Palmas SMS 
Endereço: Travessa Elias Fonseca Milla, 1010, Bloco B Administração – Dissenha  
CEP: 85555-000 
Fone: (46) 3262-3801 
Responsável: Solange 
 
LE 319 - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro - Cisnorp 
Endereço: Rua Costa Júnior, 1470 - Centro, Jacarezinho/PR 
CEP: 86400-000 
Fone: (43) 3511-1800 
Responsável: David  
 
LE 320 - Ivaiporã – (SMS Farmácia Municipal) 
Endereço: Avenida Souza Naves, 2760 - Centro 
CEP: 86870-000 
Fone: (43) 3472-1788 
Responsável: Sílvia  
 
LE 321 - Assis Chateaubriand – CAF 
Endereço: Brasília, 74 – Jardim América 
CEP: 85935-000 
Fone: (44) 3528 8496  
Responsável: Emília 
 
LE 322 - Campo Magro – CAF 
Endereço: Rodovia Gumercindo Boza, 20.767 – Sede 
CEP:  83535-000 
Fone: (41) 3677-4096 (41) 3677-4016 
Responsáveis: Lisa e Clarisse 
 
LE 323 – Almirante Tamandaré –  SMS - Almox Central 
Endereço: Rua Geraldo Cordeiro Santana, 31, esquina com Rua Stanislau Borowski –São 
Venâncio 
CEP: 83504-530 
Fone: (41)3399-2285 
Responsáveis: Fernanda 
 
LE 324 – Cambé (SMS/CAF) 
Endereço: Rua Alfredo Guizilini, 472 – Jardim Planalto Verde 
CEP: 86192-330 
Fone: (43) 3174-0187 
Responsável: Simone (Farmacêutica), Anieli, Marta e Rosenei (apoio) 
 
LE 325 – Santa Helena/Farmácia Básica Municipal de Santa Helena/PR 
Endereço: Esquina da Av. Curitiba com a Av. Paraná Nº 350, Centro  
CEP: 85892-000 
Fone: (45) 32688222, (45) 32688218 e (45) 32688215 
Responsáveis: Cleiton (Farmacêutico) 
 
LE 326 – Terra Roxa/CAF Municipal 
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Endereço: Estrada do campo S/N 
CEP: 85990-000 
Fone: (44) 3645-1900 
Responsáveis: Ênio (Farmacêutico), Larissa, Débora e Silvana 
 

4.2. – Poderão ser incluídos novos Locais de Entrega ao longo da vigência da ata de 

registro de preços. 

 

5 – DO TRANSPORTE 

 

5.1 – O transporte deverá ser realizado por empresas habilitadas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa como transportadora de produtos para 

saúde, medicamentos e/ou saneantes, devendo possuir Autorização de 

Funcionamento para essa atividade, e atender às Boas Práticas de Transporte. 

 

5.1.1 – O transporte deverá ser realizado em veículo limpo e que permita adequado 

controle de temperatura e umidade.  

 

5.1.2 – Não serão aceitas entregas realizadas via Correios. 

 

5.1.3 – Não poderá ser realizado concomitantemente com produtos químicos, 

solventes, inseticidas ou agrotóxicos, saneantes, tintas, óleos, perfumes e materiais 

com odor forte que possam impregnar no produto, alimentos in natura, e outros 

materiais que possam causar contaminação ou alteração na integridade e/ou nas 

características físico-químicas dos produtos. 

 

5.1.4 – O acondicionamento e transporte dos produtos devem ser feitos dentro do 

preconizado para os produtos, obedecendo às condições de empilhamento máximo 

das caixas estabelecidas pelo fabricante, a fim de evitar avarias dos produtos. 

 

5.1.5 – Os volumes deverão estar contidos no interior do caminhão em grades ou 

gaiolas, para evitar tombamento e avaria da carga. 

 

5.2 – Os funcionários que farão a entrega dos produtos nos Locais de Entrega 

(transportadoras ou caminhão próprio da empresa) deverão ser orientados a 
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aguardar a conferência do quantitativo de cada item pelo funcionário do Local, e não 

somente do número de volumes, caso contrário a mercadoria será devolvida. 

 

5.3 – Caso alguma irregularidade seja detectada no transporte dos produtos, será 

solicitada ao fornecedor a troca do(s) produto(s) por outro(s) lote(s), que deverá ser 

realizada sem qualquer ônus adicional para o Consórcio. Este procedimento garante 

que a carga entregue seja diferente da que foi transportada inadequadamente.  

 

5.4 – O fornecedor será responsável por monitorar as entregas até o destino final e 

averiguar se o transporte está sendo realizado em atendimento a este edital e às 

Boas Práticas de Transporte, mesmo em caso de terceirização para transportadoras. 

 

6 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

6.1 - Ao fornecedor que, sem justa causa, não cumprir com as obrigações 

correspondentes aos produtos, porventura não entregues, entregues com atraso ou 

fora das especificações, ou em qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou 

total do contrato, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades, inclusive de forma 

cumulativa: 

 

– Nos casos em que houver violação das exigências do edital de licitação, será 

aplicada a penalidade de advertência, podendo ser convertida em multa em 

caso de reincidência; 

 

– Nos casos considerados graves, a exemplo da não assinatura da ata de registro de 

preços e o não atendimento à convocação para retirada de empenhos, será 

aplicada a penalidade de multa, independente de ser caso de reincidência; 

 

– Nos casos em que houver descumprimento das obrigações assumidas expressa 

ou tacitamente após a emissão do empenho, bem como houver entrega de 

material com especificações, embalagem, marca, fabricante e/ou número do 

registro no Ministério da Saúde diverso daquele contratado, será aplicada multa 

de 10% (dez por cento) do valor da obrigação, valor este atualizado até a data da 

sua liquidação através do índice governamental vigente;  
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– Nos casos em que houver atraso na entrega do material licitado, será aplicada 

multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, devendo ser calculada sobre o 

valor das notas em atraso;  

 
– Nos casos em que o atraso na entrega do material licitado for superior a 15 

(quinze) dias, o Consórcio poderá rescindir unilateralmente o contrato 

celebrado, bem como cancelar a ata de registro de preços do vencedor do 

certame, aplicando-lhe, ainda, a penalidade de multa de 10% (dez por cento) do 

valor da obrigação; 

 

– Nos casos em que o descumprimento ocorrer antes da emissão do empenho 

(como no caso de cancelamento total ou parcial da ata de registro de preços), 

será aplicada multa de 2,5% (dois e meio por cento), a qual deverá ser calculada 

sobre o valor total registrado na ata de registro de preços; 

 

– Nos casos em que houver reincidência injustificada, poderá ser aplicada a 

penalidade de suspensão do direito de licitar junto ao Consórcio, pelo prazo que 

o mesmo fixar, podendo variar em decorrência da natureza da infração. 

 

6.2 – No caso de abertura de processo para aplicação de penalidade, fica garantido o 

direito à defesa prévia e recurso previsto na Lei nº 8.666/93. 

 

6.3 – A aplicação das sanções previstas no item anterior, não exclui a 

responsabilidade do licitante inadimplente por eventuais perdas e danos causados 

ao Consórcio. 

 

7 – DO PAGAMENTO 

 

7.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a conclusão da entrega 

do lote de compra em todos Locais de Entrega, mediante crédito em conta corrente 

vinculada ao CNPJ da empresa, considerando inclusive os dígitos que identificam 

matriz e filiais. 
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7.2 – O recebimento definitivo implica na entrega total dos itens pela empresa, em 

todos os locais, e resolução de todas as pendências, se houverem, de falta de 

produtos, quebra, avarias, extravio de volumes, etc.  

 

7.3 – A constatação pelo Consórcio da conclusão da entrega dos produtos de um 

determinado lote de compra se dará através do envio para o Consórcio, por malote, 

pelos Locais de Entrega, de todos os DANFEs emitidos pelo fornecedor para aquele 

empenho. Portanto, a empresa não deverá emitir boleto bancário de títulos de 

cobrança. 

 

7.4 - Nos casos em que houver aplicação de multa de qualquer natureza, o 

pagamento do valor incontroverso será realizado nos termos do item 7.1. Após o 

trânsito em julgado da decisão do processo administrativo de cobrança de multa, 

caso seja apurada a existência de valor residual a ser pago, este será creditado em 

favor da empresa em 5 dias úteis.  

 

7.5 – A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada 

parcela os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade: 

 

- Certidão Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS, ou outra equivalente, 

conforme legislação própria específica; 

 

- Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, conforme Decreto-Lei nº 

2.291 de 21 de novembro de 1996. 

 

7.6 – No caso de eventual atraso no pagamento, desde que o fornecedor não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, será devido pelo Consórcio compensação 

financeira consistente em correção monetária contada a partir do primeiro dia após a 

data limite estabelecida pelo item 7.1, até o dia do efetivo pagamento. 

 

7.6.1 – A compensação financeira consistente em correção monetária prevista no 

item 7.6 será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = N x VP x I 

Onde 

EM = Encargos moratórios devidos; 

N = Número de dias de atraso entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento (na contagem dos dias, incluem-se o primeiro dia após o vencimento e o 

dia do efetivo pagamento); 

VP = Valor da parcela devida;  

I = Índice de compensação financeira; 

 

I = (TX / 100)/365; 

TX = Taxa anual do índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA  

 

7.6.2 – O pagamento da compensação financeira consistente em correção monetária 

da qual trata o item 7.6 exige o protocolo de requerimento expresso por parte do 

fornecedor, para que se possa iniciar o processo administrativo correspondente. 

 

8 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

8.1 – O aceito objeto está condicionado ao atendimento às exigências do edital de 

licitação. 

 

9 – FISCALIZAÇÃO DOS DEVERES DAS PARTES E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

 

9.1 – O monitoramento do atendimento das condições estabelecidas em edital na 

entrega do objeto será realizado pelos responsáveis nos Locais de Entrega, em 

parceria com o Consórcio.  

 

9.2 – O gerenciamento do contrato, no que diz respeito ao cumprimento de prazo de 

entrega, pagamentos, aplicação de sanções administrativas e outros, se dará pelo 

Consórcio. 

 

10 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
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10.1 – Os itens que compõe este edital foram definidos por meio de consulta aos 

municípios consorciados, referendada pelo Conselho Deliberativo deste Consórcio. 

 

10.2 – A aquisição se faz necessária tendo em vista a expectativa de aquisição, pelos 

municípios consorciados da área de abrangência do Consórcio Ciscopar, em Toledo; 

municípios consorciados da área de abrangência do Consórcio Cisvir, em Apucarana; 

municípios consorciados da área de abrangência do Consórcio CIS Paraná Centro, em 

Pitanga; municípios consorciados da área de abrangência do Consórcio Cisnorp, em 

Jacarezinho e nos municípios de Sarandi, Colombo, Fazenda Rio Grande, Lapa, 

Laranjeiras do Sul, Colombo, Campo Largo, Ibiporã, São José dos Pinhais, Pinhais, 

Piraquara, Paranavaí, Cornélio Procópio, Prudentópolis, Campina Grande do Sul, 

Palmas, Ivaiporã, Assis Chateaubriand, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Cambé, 

Santa Helena, Terra Roxa e de outros que venham a firmar convênio nesse período. 

 

10.3 – Os produtos estão sendo licitados tendo em vista a programação dos 

municípios prevista para o do mês de maio/2022.   

 

10.4 – Os lotes 2 e 4 estão sendo licitados devido aos quantitativos exauridos da Ata 

do Pregão 17/2021.  O lote 8 está sendo licitado devido ao quantitativo exaurido da 

Ata do Pregão 04/2022. Os lotes 1 e 6 estão sendo licitados em virtude do 

vencimento da Ata do Pregão 03/2021. Os demais lotes estão sendo licitados pelo 

vencimento da Ata do Pregão 02/2021. 

 

11 – LEVANTAMENTO DE PREÇOS  

 

11.1 – O levantamento de preços foi realizado através da busca de preços de atas 

vigentes de órgãos da administração, o Banco de Preços em Saúde e o portal 

Comprasnet. 

 

11.2 – Como resultado do levantamento de preços foi obtida a planilha abaixo: 

CÓDIGO 
BR DESCRIÇÃO CATMAT DATA 

COMPRA FABRICANTE FORNECEDOR NOME DA INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO UF QTD ITENS 
COMPRADOS 

PREÇO 
UNITÁRIO MÉDIA 

BR0348807 

ABAIXADOR LÍNGUA, 
MATERIAL:MADEIRA, 
TIPO:DESCARTÁVEL, 
COMPRIMENTO:14 CM, 
FORMATO:TIPO ESPÁTULA, 
LARGURA:1,50 CM, ESPESSURA:2 
MM 

04/11/2021 
THEOTO S A 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 

UBIMED 
DISTRIBUIDORA 
MEDICO 
HOSPITALAR - 
EIRELI - EPP 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE LOBATO PR 120 R$ 2,4000 R$ 

4,2103 
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    01/09/2021 
THEOTO S A 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 

VALE COMERCIO DE 
PRODUTOS 
MEDICOS E 
HOSPITALARES - 
EIRELI 

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO 
GRANDE 

FAZENDA RIO 
GRANDE PR 5350 R$ 2,7800   

    13/12/2021 
THEOTO S A 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 

JARDIM MEDICA 
LTDA - ME 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE CAMBIRA CAMBIRA PR 500 R$ 3,3000   

    30/11/2021 
THEOTO S A 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 

VALE COMERCIO DE 
PRODUTOS 
MEDICOS E 
HOSPITALARES - 
EIRELI 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE APUCARANA A M 
S 

APUCARANA PR 1400 R$ 3,5000   

    11/10/2021 
THEOTO S A 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 

VAL MED 
PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS 
MEDICOS 
HOSPITALAR LTDA 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE MAR VERMELHO AL 50 R$ 4,0030   

    14/09/2021 

CRAL ARTIGOS 
PARA 
LABORATORIO 
LTDA 

JAMARI COMERCIO 
E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA - EPP 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE BURITIS BURITIS RO 150 R$ 6,9000   

    27/12/2021 
THEOTO S A 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 

RM3 COMERCIO E 
DISTRIBUIDOR DE 
MEDICAMENTOS 
VETERINARIO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DA UFRJ     2060 R$ 4,1800   

    31/12/2021 ESTILO 
ATLANTICO BC 
PRODUTOS PARA 
SAUDE - EIRELI 

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA 
DE MANAUS     900 R$ 4,3600   

    22/11/2021 
THEOTO S A 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 

MEDFLEX 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS 
MEDICOS 
HOSPITALARES 

HOSPITAL GERAL DE 
SALVADOR     1000 R$ 4,3000   

    21/01/2022 
THEOTO S A 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 

MED CENTER 
COMERCIAL LTDA 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE 
MINAS GERAIS     1500 R$ 5,1600   

    11/11/2021 
THEOTO S A 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 

JR LACERDA 
MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR EIRELI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JI-PARANÁ     1500 R$ 5,0000   

    19/10/2021 
THEOTO S A 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 

CIENTIFICA MEDICA 
HOSPITALAR LTDA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DE BRASÍLIA     1500 R$ 4,6400   

                      

BR0439799 

AGULHA HIPODÉRMICA, 
MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL 
SILICONIZADO, DIMENSÃO:18 G X 1 
1/2", TIPO PONTA:BISEL CURTO 
TRIFACETADO, TIPO 
CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK 
OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO 
FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, 
TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 
EMBALAGEM INDIVI 

13/12/2021 
DESCARPACK 
DESCARTAVEIS DO 
BRASIL LTDA 

JARDIM MEDICA 
LTDA - ME 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE CAMBIRA CAMBIRA PR 30000 R$ 0,0870 R$ 

0,1156 

    19/11/2021 CIRURGICA 
FERNANDES LTDA 

TOP NORTE 
COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR EIRELI 
- EPP 

MUNICIPIO DE 
PEDERNEIRAS PEDERNEIRAS SP 15000 R$ 0,0950   

    16/09/2021 
DESCARPACK 
DESCARTAVEIS DO 
BRASIL LTDA 

ALTERMED 
MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA 

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO 
GRANDE 

FAZENDA RIO 
GRANDE PR 133200 R$ 0,1125   

    

20/01/2022 
DESCARPACK 
DESCARTAVEIS DO 
BRASIL LTDA 

RDF - 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
ANA BEZERRA     55000 R$ 0,1000   

    

22/11/2021 WILTEX 

ATIVIDADE 
COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS 
HOSPITALA 

HOSPITAL DAS CLINICAS DE 
GOIÁS     475000 R$ 0,1100   

    

15/09/2021 WILTEX 

TOP NORTE 
COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR EIRELI 

MATERNIDADE ESCOLA 
JANUÁRIO CICCO     42000 R$ 0,1000   

    

24/08/2022 WILTEX 

TOP NORTE 
COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR EIRELI 

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA 
DE CAMPO GRANDE     20000 R$ 0,1000   

    

02/12/2021 LABOR IMPORT 

NOEM MEDICAL 
IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE 
PRODUTOS MEDICO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
FRONTEIRA SUL     3000 R$ 0,1590   

    

03/12/2022 LABOR IMPORT PROCIR PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI 

UNIV.FED.DOS VALES DO 
JEQUITINHONHA E MUCURI     1000 R$ 0,1114   

    

11/02/2022 WILTEX 

BLUMEDICA 
PRODUTOS 
MEDICOS E 
CIRURGICOS LTDA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANA     11200 R$ 0,1130   

    

04/11/2021 
DESCARPACK 
DESCARTAVEIS DO 
BRASIL LTDA 

TIDIMAR COMERCIO 
DE PRODUTOS 
MEDICOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

DIST. SANT. ESP. INDIGENA     13200 R$ 0,1071   

    

06/10/2021 SOLIDOR 

KANIA COMERCIO 
DE PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E 
TEC.DO R GRANDE SUL     5500 R$ 0,1471   
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26/10/2021 
DESCARPACK 
DESCARTAVEIS DO 
BRASIL LTDA 

RAPHAELA 
RODRIGUES DA 
SILVA LTDA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
LAVRAS/MEC/MG     13600 R$ 0,1609   

                      

BR0320817 ALGODÃO HIDRÓFILO, SANFONADO, 
BRANCA 08/10/2021 

NORTEXTIL 
NORDESTE TEXTIL 
LTDA - EPP 

DROGAFONTE LTDA FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE ARACAJU SE 8670 R$ 9,9400 R$ 

10,6588 

    08/10/2021 
NORTEXTIL 
NORDESTE TEXTIL 
LTDA - EPP 

MEDVIDA 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
HOSPITALAR EIRELI 
- ME 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE ARACAJU SE 1530 R$ 

10,0400   

BR0279726 

ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, 
APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, 
MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, 
ISENTO DE IMPUREZAS, 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL 
APROPRIADO, ESTERILIDADE:NÃO 
ESTÉRIL, TIPO 
EMBALAGEM:EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

04/11/2021 
MELHORMED 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

UBIMED 
DISTRIBUIDORA 
MEDICO 
HOSPITALAR - 
EIRELI - EPP 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE LOBATO PR 200 R$ 8,9700   

    29/09/2021 
EURO MED 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

STOCK MED 
PRODUTOS 
MEDICO-
HOSPITALARES 
LTDA. 

MUNICIPIO DA LAPA LAPA PR 2000 R$ 9,8500   

    11/10/2021 NEVOA PRODUTOS 
HIGIENICOS LTDA 

MEDVIDA 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
HOSPITALAR EIRELI 
- ME 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE MAR VERMELHO AL 200 R$ 

10,0050   

    19/11/2021 NEVOA PRODUTOS 
HIGIENICOS LTDA 

CIRURGICA OLIMPIO 
- EIRELI - EPP 

MUNICIPIO DE 
PEDERNEIRAS PEDERNEIRAS SP 300 R$ 

10,1200   

    13/12/2021 L H INDUSTRIA 
TEXTIL LTDA 

JARDIM MEDICA 
LTDA - ME 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE CAMBIRA CAMBIRA PR 2000 R$ 

10,3000   

    30/11/2021 
MELHORMED 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

CIRURGICA ITAMBE - 
EIRELI 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE APUCARANA A M 
S 

APUCARANA PR 900 R$ 
10,8600   

    14/09/2021 L H INDUSTRIA 
TEXTIL LTDA 

MBR FERNANDES - 
EPP 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE BURITIS BURITIS RO 150 R$ 

13,6600   

    20/02/2022 DELICATO 
RITA DE CASSIA 
COSTA CAMPOS 
PEPATO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
JÚLIO MULLER     600 R$ 

12,1000   

    31/12/2021 
MELHORMED 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

ATLANTICO BC 
PRODUTOS PARA 
SAUDE - EIRELI 

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA 
DE MANAUS     3050 R$ 

13,0000   

    10/01/2022 NEVOA PRODUTOS 
HIGIENICOS LTDA 

SOMA/MG 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

HOSPITAL DE CLINICAS DO 
TRIANGULO MINEIRO     7575 R$ 9,7200   

    23/11/2021 NATHY 
DISTRIBUIDORA 
CENTER NUNES 
LTDA 

HOSPITAL DA GUARNICAO 
DE FLORIANOPOLIS     350 R$ 

10,0000   

                      

BR0444355 

ATADURA, TIPO 1:CREPOM, 
MATERIAL 1:100% ALGODÃO, 
DIMENSÕES:10 CM, GRAMATURA 
1:CERCA DE 13 FIOS/ CM2, 
EMBALAGEM:EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

29/09/2021 

ERIMAR INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - ME 

ERIMAR INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - ME 

MUNICIPIO DA LAPA LAPA PR 30000 R$ 0,4000 R$ 
0,6318 

    08/10/2021 

ERIMAR INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - ME 

ERIMAR INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - ME 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE ARACAJU SE 156000 R$ 0,4100   

    

31/01/2022 POLAR FIX 
ATLANTICO BC 
PRODUTOS PARA 
SAUDE - EIRELI 

MEX-28. BATALHAO DE 
CACADORES/SE     100 R$ 0,8100   

    

29/11/2021 ANÁPOLIS 

MEDPLUS 
COMERCIO DE 
ARTIGOS MEDICOS 
LTDA 

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E 
TEC.DE SERGIPE     460 R$ 0,8800   

    

22/10/2021 

ERIMAR INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - ME 

MEDSANTA 
COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS 
MEDICOS L 

BASE AÉREA DE ANÁPOLIS     1200 R$ 0,5800   

    

31/01/2022 AMERICA 

STOCK MED 
PRODUTOS 
MEDICO-
HOSPITALARES 
LTDA. 

GRUPAMENTO DE APOIO DE 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS     1000 R$ 0,5200   

    

22/09/2021 

ERIMAR INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - ME 

MEDSANTA 
COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS 
MEDICOS  

15 BRIGADA DE INFANTARIA 
MECANIZADA     150 R$ 0,6000   

    

17/11/2021 NEVE 

NEVE PREMIUM 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
CIRURGICO 

COMPLEXO HOSPITALAR 
UNIVERSITÁRIO DA UFPR     45600 R$ 0,6700   

    
01/09/2021 ORTOFEN  L. F. SANTANA INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS 

SATUBA     890 R$ 0,6900   

    

02/09/2021   
RS - PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DE SANTA MARIA     18468 R$ 0,7000   
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01/09/2021 

ERIMAR INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - ME 

MEDSANTA 
COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS 
MEDICOS L 

CENTRO DE INTENDENCIA 
DA MARINHA EM MANAUS     2561 R$ 0,6900   

                      

BR0437178 

CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL 
CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, 
APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL 
AGULHA:AGULHA AÇO INOX, 
DIAMETRO:20 GAU, 
COMPRIMENTO:CERCA 30 MM, 
CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, 
COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO 
C/ FILTRO, COMPONENTE 2:C/ 
SISTEMA SEGURANÇA S 

29/09/2021 

MEDIX BRASIL 
PRODUTOS 
HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS 
LTDA 

MEDICAL TECH 
COMERCIO E 
REPRESENTACAO 
COMERCIAL DE 
EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS 
MEDICOS EIRELI 

MUNICIPIO DA LAPA LAPA PR 20000 0,67 * R$ 
2,0636 

    13/12/2021 

MEDIX BRASIL 
PRODUTOS 
HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICOS 
LTDA 

CIRURGICA NOSSA 
SENHORA - EIRELI 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE CAMBIRA CAMBIRA PR 2000 0,819 *   

    16/09/2021 MEDIX INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA 

ALTERMED 
MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA 

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO 
GRANDE 

FAZENDA RIO 
GRANDE PR 17000 R$ 1,9400   

    31/08/2021 
DESCARPACK 
DESCARTAVEIS DO 
BRASIL LTDA 

SOS DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE CAMPO MOURAO PR 6000 R$ 1,9500   

    18/02/2022 
DESCARPACK 
DESCARTAVEIS DO 
BRASIL LTDA 

MEDSANTA 
COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS 
MEDICOS L 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DE JUIZ DE FORA     17300 R$ 1,9500   

    10/02/2022 
DESCARPACK 
DESCARTAVEIS DO 
BRASIL LTDA 

NOVA LINEA 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
FARMACEUTICOS 
EIRELI 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
GAFFRÉE E GUINLE     11398 R$ 2,1000   

    18/02/2022 BD 
BECTON DICKINSON 
INDUSTRIAS 
CIRURGICAS LTDA 

COMPLEXO HOSPITALAR 
UNIVERSITÁRIO DA UFPR     59000 R$ 2,3000   

    10/12/2021 
DESCARPACK 
DESCARTAVEIS DO 
BRASIL LTDA 

MONACO 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
LTDA 

HOSPITAL DAS CLINICAS DE 
GOIÁS     27000 R$ 1,8600   

    10/12/2021 
DESCARPACK 
DESCARTAVEIS DO 
BRASIL LTDA 

RAPHAELA 
RODRIGUES DA 
SILVA LTDA 

HOSPITAL DAS CLINICAS DE 
GOIÁS     3000 R$ 2,2800   

    10/01/2022 POLYMED INOVAMED 
HOSPITALAR LTDA HOSPITAL NAVAL DE NATAL     14000 R$ 2,0400   

    10/01/2022 POLYMED INOVAMED 
HOSPITALAR LTDA HOSPITAL NAVAL DE NATAL     16000 R$ 2,0000   

    22/11/2021 MEDIX 

UNIAO SUL 
COMERCIAL DE 
ARTIGOS DA SAUDE 
LTDA 

COMPLEXO HOSPITALAR 
UNIVERSITÁRIO DA UFPA     28548 R$ 2,1800   

    14/09/2021 LABOR IMPORT VECTOR CONTROL 
COMERCIAL LTDA 

POLICLINICA MILITAR DE 
NITEROI/RJ     7000 R$ 2,1000   

    
ATA PE 

05/2022 - 
16/02/22 

POLYMED 
ZM MEDICAL 
ATACADO DA SAÚDE 
LTDA 

PREFEITURA DE CURITIBA     97500 R$ 1,9000   

                      

BR0269978 

COMPRESSA GAZE, 
MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, 
TIPO:13 FIOS/CM2, MODELO:COR 
BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 
CAMADAS:8 CAMADAS, 
LARGURA:7,50 CM, 
COMPRIMENTO:7,50 CM, DOBRAS:5 
DOBRAS, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL 

15/02/2022 AMERICAN 
DIMEBRAS 
COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA 

HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV 
FED DE UBERLÂNDIA     798000 R$ 0,5000 R$ 

0,5838 

    15/02/2022 JN TEXTIL J.N.S. TEXTIL LTDA HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV 
FED DE UBERLÂNDIA     42000 R$ 0,5600   

    10/01/2022 AMERICAN 

NORDMARKET 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

HOSPITAL NAVAL DE NATAL     16000 R$ 0,5400   

    23/08/2021 AMERICA 

TIDIMAR COMERCIO 
DE PRODUTOS 
MEDICOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

HOSPITAL UNIV JULIO MARIA 
BANDEIRA DE MELLO     1000 R$ 0,6000   

    13/09/2021 ECOMAX 

VITTAMED 
DISTRIBUICAO DE 
MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS PARA A 

HOSPITAL NAVAL DE 
BRASILIA     60000 R$ 0,5400   

    02/09/2021   
RS - PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DE SANTA MARIA     71564 R$ 0,5500   

    05/11/2022 AMÉRICA 

MEDPLUS 
COMERCIO DE 
ARTIGOS MEDICOS 
LTDA 

GRUPAMENTO DE APOIO DE 
MANAUS     5600 R$ 0,5500   

    22/11/2021 AMERICAN 

MEDEFE PRODUTOS 
MEDICO- 
HOSPITALARES 
LTDA 

INSTITUTO PUERIC. PED 
MAT. GESTEIRA DA UFRJ     2138832 R$ 0,4500   
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    06/10/2021 MELHORMED 

TENDMED 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
MEDICOS LTDA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
BAHIA-UF/BA     200 R$ 0,7800   

    21/09/2021 AMERICAN 

S N C 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
EIRELI 

MEC-UFRRJ-
UNIV.FED.RURAL DO R.DE 
JANEIRO/RJ 

    1255 R$ 0,5200   

    14/09/2021 LIVIA 

MMH MED 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

DISTRITO 
SANIT.ESP.INDÍGENA - 
XINGU 

    7200 R$ 0,5300   

    14/10/2021 ECOMAX 
KASMED 
IMPORTACAO E 
COMERCIO LTDA 

MATERNIDADE ESCOLA 
JANUÁRIO CICCO     150000 R$ 0,4700   

    
ATA PE 

266/2021 - 
04/11/21 

EUROPA 

M MAGALHAES 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
EIRELI 

PREFEITURA DE CURITIBA     120 R$ 1,0000   

                      

BR0269971 

COMPRESSA GAZE, 
MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, 
TIPO:13 FIOS/CM2, MODELO:COR 
BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 
CAMADAS:8 CAMADAS, 
LARGURA:7,50 CM, 
COMPRIMENTO:7,50 CM, DOBRAS:5 
DOBRAS, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:DESCARTÁVEL 

08/11/2021 AMERICA MEDICAL 
LTDA 

MEDSAUDE 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
LTDA 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE ITAGUAI - FMSI ITAGUAI RJ 26500 R$ 

13,5800 
R$ 

22,1092 

    29/09/2021 J.N.S. TEXTIL LTDA J.N.S. TEXTIL LTDA MUNICIPIO DA LAPA LAPA PR 8000 R$ 
14,2500   

    16/09/2021 MEDICAL DA 
AMAZONIA EIRELI 

J DE BRITO - 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS 

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO 
GRANDE 

FAZENDA RIO 
GRANDE PR 6055 R$ 

17,0000   

    25/01/2022 AMERICAN F V P COELHO HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV 
FED DE UBERLÂNDIA     260 R$ 

21,3200   

    14/12/2021 ECOMAX 

MEDFLEX 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS 
MEDICOS 
HOSPITALARES 

MATERNIDADE CLIMÉRIO DE 
OLIVEIRA     240 R$ 

21,7000   

    09/12/2021 ULTRA COTTON 

TENDMED 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
MEDICOS LTDA 

MATERNIDADE CLIMÉRIO DE 
OLIVEIRA     250 R$ 

27,0000   

    23/09/2022 KAVINA GABRIEL LEITZKE 
GOTUZZO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PELOTAS/RS     120 R$ 

31,0000   

    21/10/2021   
DEFERTEX 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DE JUIZ DE FORA     1400 R$ 

19,8000   

    16/09/2022 BIOTEXTIL OMEGA COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
GETÚLIO VARGAS     13000 R$ 

19,4500   

    07/10/2021 AMERICAN 

MEDSANTA 
COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS 
MEDICOS L 

BASE ADMINISTRATIVA DO 
COMPLEXO DE SAÚDE RJ     890 R$ 

20,0000   

    19/10/2021 CREMER 

CIRURGICA SANTA 
CRUZ COM. DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

EBSERH - H U PROF 
POLYDORO ERNANI DE S 
THIAGO 

    9000 R$ 
24,6100   

    18/11/2021 CLEAM ELISVANDIA MATOS 
DONINI EIRELI 

GRUPAMENTO DE APOIO DE 
MANAUS     300 R$ 

29,8100   

    
ATA PE 

266/2021 - 
04/11/21 

AMÉRICA 
ZM MEDICAL 
ATACADO DA SAÚDE 
LTDA 

PREFEITURA DE CURITIBA     20 R$ 
27,9000   

                      

BR0479749 

ESPÉCULO USO MÉDICO, 
APLICAÇÃO:VAGINAL, 
MODELO:COLLIN, 
TAMANHO:PEQUENO, 
TRAVAMENTO:C/ TRAVA TIPO 
ROSCA, MATERIAL:POLÍMERO, 
ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO 
ÚNICO, EMBALAGEM:EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

08/10/2021 KOLPLAST C I S.A. 

MCS ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS 
FARMACEUTICOS 
EIRELI 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE ARACAJU SE 12000 R$ 0,8500 R$ 

1,1183 

    10/09/2021 ADLIN PLASTICOS 
LTDA 

DIMEBRAS 
COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA 

MUNICIPIO DE TAMBAU TAMBAU SP 500 R$ 1,0000   

    16/11/2021 KOLPLAST C I S.A. 

EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
LTDA - EPP 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE CACIMBAS CACIMBAS PB 500 R$ 1,0400   

    13/12/2021 KOLPLAST C I S.A. CIRURGICA NOSSA 
SENHORA - EIRELI 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE CAMBIRA CAMBIRA PR 1500 R$ 1,0800   

    
23/12/2021 KOLPLAST C I S.A. MEDIC PRODUTOS 

PARA SAUDE EIRELI BASE AEREA DE RECIFE     500 R$ 1,5000   

    

09/11/2021 CRALPLAST 
PALLOMA OLGA 
ALENCAR QUEIROZ 
GUIMARAES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VICOSA     5000 R$ 1,2400   
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BR0437867 

FITA HOSPITALAR, 
TIPO:MICROPOROSA, 
MATERIAL:DORSO EM NÃO TECIDO, 
COMPONENTES:ADESIVO ACRÍLICO, 
DIMENSÕES:CERCA DE 50 MM, 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, 
COR:COM COR 

29/09/2021 
MAXICOR 
PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA 

L A DALLA PORTA 
JUNIOR MUNICIPIO DA LAPA LAPA PR 6000 R$ 3,7375 R$ 

4,8781 

    20/02/2022 MAXICOR 
JR LACERDA 
MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR EIRELI 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
JÚLIO MULLER     4000 R$ 5,2000   

    31/12/2021 CRAL 

FIGUEIREDO FARMA 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA 
DE MANAUS     1050 R$ 5,7000   

    10/01/2022 CRAL 

NACIONAL 
COMERCIO E 
REPRESENTACAO 
EIRELI 

HOSPITAL NAVAL DE NATAL     2400 R$ 5,2800   

    25/11/2021 CIEX 

CIEX DO BRASIL 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
PRODUTOS CIRURGI 

HOSPITAL UNIV. M 
APARECIDA PEDROSSIAN     16900 R$ 3,4200   

    14/10/2021 ADPELE 

 DISMATH 
DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS 
MEDICOS E 
HOSPITALAR 

MATERNIDADE ESCOLA 
JANUÁRIO CICCO     1950 R$ 4,3900   

    02/12/2021 ADPELE 

 MEDSANTA 
COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS 
MEDICOS L 

BASE ADMINISTRATIVA DA 
BDA DE OP.ESPECIAISS     100 R$ 4,1500   

    16/12/2021 ADPELE 

 MEDSANTA 
COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS 
MEDICOS L 

ACADEMIA DA FORCA 
AEREA     200 R$ 4,7600   

    03/12/2021 CIEX 

MMH MED 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

UNIV.FED.DOS VALES DO 
JEQUITINHONHA E MUCURI     185 R$ 4,1500   

    04/10/2021 MISSNER MEDIC PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI 

 DISTRITO 
SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE     180 R$ 4,0000   

    04/10/2021 ADPELE 

MEDSANTA 
COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS 
MEDICOS L 

 DISTRITO 
SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE     180 R$ 7,3000   

    23/08/2021 PROCITEX CREMER S.A. HOSPITAL UNIV JULIO MARIA 
BANDEIRA DE MELLO     80 R$ 6,4500   

                      

BR0442386 

EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, 
MATERIAL:PAPEL GRAU 
CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME 
POLÍMERO MULTILAMINADO, 
GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA 
DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO, 
COMPONENTES 
ADICIONAIS:TERMOSSELANTE, 
TAMANHO:CERCA DE 30 CM, 
COMPONENTES:C/ INDICADOR Q 

08/10/2021 
RAQUEL 
NOGUEIRA 
SOROCABA - EPP 

DROGAFONTE LTDA FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE ARACAJU SE 595 R$ 

140,0000 
R$ 

142,9992 

    08/10/2021 
ZERMATT 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

APG COMERCIAL 
EIRELI 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE ARACAJU SE 105 R$ 

149,9800   

    15/02/2022 SISPACK SISPACK MEDICAL 
LTDA. 

HOSPITAL DE CLINICAS DO 
TRIANGULO MINEIRO     180 R$ 

130,0000   

    02/02/2022 PACK GC 
CME COMERCIO E 
IMPORTACAO 
HOSPITALAR LTDA 

HOSPITAL DAS CLINICAS DE 
PERNAMBUCO     160 R$ 

147,0000   

    02/02/2022 PACK GC 
CME COMERCIO E 
IMPORTACAO 
HOSPITALAR LTDA 

HOSPITAL DAS CLINICAS DE 
PERNAMBUCO     50 R$ 

178,0000   

    19/01/2022 PACK GC 
CME COMERCIO E 
IMPORTACAO 
HOSPITALAR LTDA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
LAURO WANDERLEY     250 R$ 

140,0000   

    02/12/2021 POLITEX 

MAXIMA DENTAL 
IMPORTACAO, 
EXPORTACAO E 
COMERCIO DE 
PROD 

HOSPITAL GERAL DE 
SALVADOR     65 R$ 

147,2500   

    16/12/2021 MEDSTERIL 

RIO MEIER 
COMERCIO DE 
MATERIAIS 
ODONTO-
HOSPITALARES LTD 

INSTITUTO NACIONAL DE 
CARDIOLOGIA     290 R$ 

144,2700   

    30/12/2021 DUOTEC 

MEDSANTA 
COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS 
MEDICOS L 

HOSPITAL DE GUARNICAO 
DE MARABA     20 R$ 

137,9900   

    31/12/2021 ADDPACK 

SAMA COMERCIO 
DE PRODUTOS 
HOSPITALARES 
EIRELI 

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA 
DE MANAUS     200 R$ 

132,0000   

    09/12/2021 ADDPACK AMCOR FLEXIBLES 
BRASIL LTDA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DE BRASÍLIA     100 R$ 

129,5000   
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    05/01/2022 SISPACK SISPACK MEDICAL 
LTDA. 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DO PIAUÍ     200 R$ 

140,0000   

                      

BR0398706 

IODOPOVIDONA (PVPI), 
CONCENTRAÇÃO:A 10% ( TEOR DE 
IODO 1% ), FORMA 
FARMACEUTICA:SOLUÇÃO TÓPICA 
AQUOSA 

04/11/2021 
RIOQUIMICA 
INDUSTRIA 
QUIMICA LTDA - ME 

UBIMED 
DISTRIBUIDORA 
MEDICO 
HOSPITALAR - 
EIRELI - EPP 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE LOBATO PR 100 R$ 

17,0000 
R$ 

22,3131 

    13/12/2021 

FARMAX 
PRODUTOS 
FARMACEUTICOS 
LTDA 

ABC DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS 
LTDA 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE CAMBIRA CAMBIRA PR 200 R$ 

18,6300   

    27/01/2022 SEPTMAX 
G. M. VALENCIA - 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 

HOSPITAL NAVAL DE BELEM     100 R$ 
25,9800   

    22/11/2021 

FARMAX 
PRODUTOS 
FARMACEUTICOS 
LTDA 

HOSPBOX 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

HOSPITAL DA GUARNICAO 
DE ALEGRETE/RS     1400 R$ 

26,9700   

    01/12/2021 VICPHARMA 
SUPERMEDICA 
DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR EIRELI 

HOSPITAL DAS CLINICAS DE 
GOIÁS     290 R$ 

18,1300   

    17/11/2021 SEPTMAX 
G. M. VALENCIA - 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 

COMPLEXO HOSPITALAR DO 
CEARÁ     135 R$ 

24,0000   

    13/09/2021 SEPTMAX 
G. M. VALENCIA - 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 

HOSPITAL NAVAL DE 
BRASILIA     2000 R$ 

18,9900   

    29/11/2021 SEPTMAX 
G. M. VALENCIA - 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 

CENTRO DE INTENDENCIA 
DA MARINHA EM MANAUS     603 R$ 

28,4300   

    29/10/2021 

FARMAX 
PRODUTOS 
FARMACEUTICOS 
LTDA 

 CIRURGICA BRASIL 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
LTDA 

CENTRO DE CIENCIAS 
AGRARIAS DA UFPB     120 R$ 

22,5300   

    06/10/2021 

FARMAX 
PRODUTOS 
FARMACEUTICOS 
LTDA 

MEDPLUS 
COMERCIO DE 
ARTIGOS MEDICOS 
LTDA 

30 BATALHAO DE 
INFANTARIA MECANIZADO     100 R$ 

20,7200   

    13/09/2021 SEPTMAX 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
PRO SAUDE LTDA 

DISTRITO 
SANIT.ESP.INDÍGENA - 
XAVANTE 

    780 R$ 
26,1900   

    01/09/2021 SEPTMAX 
G. M. VALENCIA - 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 

CENTRO DE INTENDENCIA 
DA MARINHA EM MANAUS     510 R$ 

24,5000   

    
ATA PE 

266/2021 - 
04/11/21 

VICPHARMA 

MEDICATTO 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
MÉDICOS E 
HOSPITALARES 
LTDA-ME 

PREFEITURA DE CURITIBA     10 R$ 
18,0000   

                      

BR0435986, 
BR0435976, 
BR0435993, 
BR0437441, 
BR0438413 

SONDA TRATO URINÁRIO, 
MODELO:URETRAL, MATERIAL:...., 
CALIBRE:12 FRENCH, 
CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ 
TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 
CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL 
CILÍNDRICA FECHADA, 
COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS 
LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBAL 

04/11/2021 

MEDSONDA - 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
DESCARTAVEIS 
LTDA. 

UBIMED 
DISTRIBUIDORA 
MEDICO 
HOSPITALAR - 
EIRELI - EPP 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE LOBATO PR 600 R$ 0,4500 R$ 

0,6245 

    13/12/2021 

MEDSONDA - 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
DESCARTAVEIS 
LTDA. 

CWBCARE 
PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES 
LTDA 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE CAMBIRA CAMBIRA PR 5000 R$ 0,4900   

    10/09/2021 

BIOSANI 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
MEDICOS E 
ODONTOLOGICOS 
LTDA 

ACACIA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS 
LTDA 

MUNICIPIO DE TAMBAU TAMBAU SP 7500 R$ 0,4836   

    29/09/2021 BIOBASE 

AHCOR COMERCIO 
DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS 
LTDA 

GRUPAMENTO DE APOIO DE 
BELÉM     60 R$ 0,8400   

    10/12/2021 

MEDSONDA - 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
DESCARTAVEIS 
LTDA. 

ZM MEDICAL 
ATACADO DA SAUDE 
LTDA 

HOSPITAL UNIV. M 
APARECIDA PEDROSSIAN     4800 R$ 0,6000   

    31/12/2021 

BIOSANI 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
MEDICOS E 
ODONTOLOGICOS 
LTDA 

FIGUEIREDO FARMA 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA 
DE MANAUS     2000 R$ 0,6900   

    13/01/2022 MARKMED G GOTUZZO E CIA 
LTDA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DE SANTA MARIA     31845 R$ 0,7100   
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    04/11/2022 

MEDSONDA - 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
DESCARTAVEIS 
LTDA. 

CIRURGICA 
PATROCINIO 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS 
HOSPITAL 

INST.SUL DE MG/CAMPUS 
MACHADO     100 R$ 0,6800   

    16/12/2022   SIRIO PHARMA 
EIRELI 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE 
MINAS GERAIS     17000 R$ 0,5700   

    10/02/2022   PRIME SOLUCOES 
EM SAUDE EIRELI 

HOSPITAL UNIV. MONS. 
JOÃO B. DE CARVALHO D.     1300 R$ 0,9300   

    29/10/2021   SIRIO PHARMA 
EIRELI 

HOSPITAL DAS CLINICAS DE 
GOIÁS     7850 R$ 0,5600   

    10/11/2021 

MEDSONDA - 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
DESCARTAVEIS 
LTDA. 

MEDICAL 
PRODUTOS 
MEDICOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

HOSPITAL DAS CLINICAS DE 
GOIÁS     3800 R$ 0,6000   

    12/11/2022 INJET MED 

DE PAULI 
COMERCIO 
REPRESENTACAO 
IMPORTACAO E 
EXPORTACAO 

HOSPITAL DE CLINICAS DO 
TRIANGULO MINEIRO     5820 R$ 0,6600   

    
ATA PE 

123/2021 - 
06/12/21 

MEDSONDA - 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
DESCARTAVEIS 
LTDA. 

GEORGINI PREFEITURA DE CURITIBA     375000 R$ 0,4800   

                      

BR0435801 

TERMÔMETRO CLÍNICO, 
AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45 
¿C, TIPO :USO AXILAR E ORAL, 
COMPONENTES:C/ ALARMES, 
MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA 
MEDIÇÃO, 
EMBALAGEM:EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

04/11/2021 

ACCUMED 
PRODUTOS 
MEDICO 
HOSPITALARES 
LTDA 

UBIMED 
DISTRIBUIDORA 
MEDICO 
HOSPITALAR - 
EIRELI - EPP 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE LOBATO PR 10 R$ 

10,8900 
R$ 

15,4831 

    09/11/2021 

MEDLEVENSOHN 
COMERCIO E 
REPRESENTACOES 
DE PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

MEDLEVENSOHN 
COMERCIO E 
REPRESENTACOES 
DE PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

MUNICIPIO DE 
PEDERNEIRAS PEDERNEIRAS SP 100 R$ 

12,0000   

    14/09/2021 

ACCUMED 
PRODUTOS 
MEDICO 
HOSPITALARES 
LTDA 

ALLIANCA 
EQUIPAMENTOS 
MEDICOS LTDA 

FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE MACHADOS PE 10 R$ 

14,0000   

    29/09/2021 
LABOR IMPORT 
COMERCIAL IMP 
EXP LTDA 

CIRURGICA PLENA 
PRODUTOS 
HOSPITALARES - 
EIRELI 

MUNICIPIO DA LAPA LAPA PR 200 R$ 
14,5000   

    13/12/2021 
RAFAEL NERES DA 
COSTA 
36419550840 

JARDIM MEDICA 
LTDA - ME 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE CAMBIRA CAMBIRA PR 100 R$ 

15,0000   

    13/09/2021 MULTILASER 
INDUSTRIAL S.A. 

DROGA MAIS 
FARMACEUTICA 
EIRELI 

MUNICIPIO DE 
DOURADOQUARA DOURADOQUARA MG 1 R$ 

22,9000   

    29/09/2021 MULTILASER 
INDUSTRIAL S.A. 

DROGA MAIS 
FARMACEUTICA 
EIRELI 

MUNICIPIO DE 
DOURADOQUARA DOURADOQUARA MG 6 R$ 

25,9000   

    18/02/2022 LEMON 
ATLAS 
EQUIPAMENTOS 
LTDA 

HOSPITAL DE CLINICAS DO 
TRIANGULO MINEIRO     500 R$ 

11,2000   

    20/01/2022 G-TECH CIRUFARMA 
COMERCIAL LTDA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
ANA BEZERRA     375 R$ 

13,4900   

    22/11/2021 G-TECH 

DIVIMED COMERCIO 
DE PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

HOSPITAL GERAL DE 
SALVADOR     220 R$ 

10,9000   

    22/09/2021 BIOLAND 

CIRURGICAS 
MULLET 
IMPORTADORA E 
EXPORTADORA DE 
EQUIPAME 

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA 
DE SÃO PAULO     120 R$ 

15,0000   

    10/01/2022 G-TECH MARTINS & PEREIRA 
LTDA HOSPITAL NAVAL DE NATAL     660 R$ 

14,0000   

    
ATA PE 

27/2021 - 
27/09/21 

MEDLEVENSOHN 
COMERCIO E 
REPRESENTACOES 
DE PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

STOKMED 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA - EPP 

PREFEITURA DE CURITIBA     15 R$ 
21,5000   

Obs:       

*  valores inexequíveis; possivelmente sem dispositivo de segurança  

 
Mônica Holtz Cavichiolo Grochocki 
Farmacêutica CRF-PR nº 3184 

Direção Técnica 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 
PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022 

 
ANEXO II 

 

AO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 

 

DECLARAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE EMBALAGEM 

 

A empresa (Razão Social) .............................., sito à rua (endereço completo) 

.........................................., inscrita no CNPJ nº ......................., vem por meio deste informar 

a(s) embalagem(ns) a ser(em) entregue(s) do(s) produto(s) listado(s) abaixo, durante 

a vigência da ata de registro de preços do referido pregão: 

 

Exemplo: 

 

Lote Produto 
Embalagem 
primária 

Embalagem 
secundária 

Embalagem 
terciária 

1 
Abaixador de língua em 
madeira 

Pacote plástico 
contendo 100 
unidades 

Caixa de papelão 
contendo 50 
pacotes 

 

4 
Atadura de Crepom 10 X 
180 cm 

Pacote plástico 
contendo 1 
unidade 

Pacote com 12 
unidades 

Caixa de papelão 
com 360 unidades 

 

 

 

Obs: a embalagem final para entrega (secundária ou terciária) não deve exceder o 

máximo permitido no descritivo do item especificado no Anexo I.  

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(anexar procuração do mesmo) 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 
PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022 

ANEXO III 
 

AO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 
 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

A empresa ..................................................................., inscrita no CNPJ nº. ...................................., 

por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, em 

especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

- a proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº ----------- 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 nº 

-----------, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

- a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico 

nº ----------- não foi informada, discutida, ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do pregão eletrônico nº -----------, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

- que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº ----------- 

quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

- que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº ---

-------- não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico 

nº ----------- antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

 



50 

- que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº ---

-------- não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante antes da abertura oficial das propostas;  

 

- e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(anexar procuração do mesmo) 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022 
ANEXO IV 

 

AO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 
 

DECLARAÇÃO 

  

A empresa ..................................................................., inscrita no CNPJ nº....................................., 

por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que se 

constitui em microempresa (ou empresa de pequeno porte) para os fins desta 

licitação, nos termos da Lei Complementar n. 123/06. 

DECLARA, também, que não apresenta nenhuma das restrições do regime 

diferenciado e favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º da referida Lei, comprometendo-

se a informar a Administração caso perca essa qualificação. 

DECLARA, ainda, que não integra grupo econômico do qual faça parte empresa que 

não se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo 

classificação dada pela referida Lei. 

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(anexar procuração do mesmo) 

 

 

______________________________ 

Assinatura do contador da empresa 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022 
ANEXO V 

 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO Nº 04/2022 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 

Aos (....) dias do mês de (........) do ano de 2022, na sede do Consórcio Intergestores 

Paraná Saúde, localizado na Rua Emiliano Perneta,822, conj. 402 –  Centro –  Curitiba 

- Paraná, o Pregoeiro Sr. Julio Cezar Woehl, nomeado através da Resolução nº 

22/2021, nos termos das Leis nºs  8666/93, 10.520/2002,  dos Decretos Federais nºs 

7.892/2013, e nº 10.024/2019 e das demais normas legais aplicáveis, conforme a 

classificação das propostas apresentadas no pregão eletrônico para fins de Registro 

de Preços 04/2022, Ata de sessão pública do Pregão, homologada pelo Presidente do 

Conselho Deliberativo do Consórcio, Sr. Aquiles Takeda Filho, RESOLVE registrar 

preços para aquisição de produtos,  conforme especificado no anexo I desta ata, 

tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram 

classificadas em primeiro lugar no certame acima numerado, como segue: 

 

(...RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS) 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

A presente licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO tem por objeto a 

seleção de propostas para fornecimento de produtos para saúde, medicamentos 

e/ou saneantes, através do Sistema de Registro de Preços, COM ENTREGAS 

PARCELADAS, para disponibilização aos municípios consorciados, pelo período de 12 

(doze) meses. 
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CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

A presente ata de registro de preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a 

partir da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Consórcio Intergestores 

Paraná Saúde (disponível em https://publicacoesmunicipais.com.br/eatos/cips). 

 

Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o Consórcio 

Intergestores Paraná Saúde não se obriga a adquirir dos licitantes vencedores os 

itens relacionados, nem as quantidades indicadas no Termo de Referência - Anexo I 

do edital. É facultada a realização de licitação específica para a aquisição de um ou 

demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro 

terá preferência, nos termos do artigo 15, §4º da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA III – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente ata de registro de preços 

são os especificados no Anexo I desta ata, de acordo com a respectiva classificação 

no Pregão nº 04/2022. 

 

Em cada fornecimento decorrente desta ata, serão observadas, quanto ao preço, as 

cláusulas e condições constantes do edital do Pregão nº 04/2022, que a precedeu e 

integra o presente instrumento de compromisso. 

 

A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 

apresentada, no Pregão nº 04/2022, pelas empresas detentoras da presente ata. 

 

CLÁUSULA IV – DA OPERACIONALIZAÇÃO – EMISSÃO E CONVOCAÇÃO PARA A 

RETIRADA DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA  

 

O cronograma de emissão de empenhos do Consórcio inclui os meses de fevereiro, 

maio, agosto e novembro. As entregas deverão ser feitas nos locais determinados 

pelo Consórcio, sendo basicamente os descritos no Termo de Referência do Pregão 

nº 04/2022. 
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Dentro do período de vigência da ata de registro de preços, o Consórcio convocará o 

licitante vencedor para retirada de empenho. O licitante vencedor terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para retirar o empenho na sede 

do Consórcio. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado, aceito pelo Consórcio. 

 

A convocação do licitante para retirada do empenho será realizada através de correio 

eletrônico (e-mail). 

 

O empenho não será enviado por correio ou correio eletrônico, sendo obrigatória a 

presença do representante legal da empresa ou procurador com poderes específicos 

para tanto, para retirada da requisição. 

 

O não comparecimento do fornecedor convocado implicará na sua desistência, e 

estará sujeito às penalidades previstas nos artigos 81 e 87 da Lei n. º 8.666/93 e 

alterações, e ainda, nos termos da cláusula VIII desta Ata de Registro de Preços. Neste 

caso, o Consórcio poderá convocar os remanescentes, na ordem de classificação da 

ata de registro de preços, para aceitar o objeto e fazê-lo nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 

conformidade com este ato convocatório, ou então, revogar a licitação 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93. 

 

A recusa injustificada do concorrente vencedor em retirar o empenho dentro do 

prazo estabelecido sujeitará, ainda, o licitante à aplicação das penalidades de 

suspensão temporária pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 

 

CLÁUSULA V – DO PRAZO DE ENTREGA 

 

O fornecedor terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da requisição 

de entrega, para concluir a entrega dos produtos em todos os locais estipulados no 

Termo de Referência do Pregão nº 04/2022, inclusive para reposição de mercadoria 

faltante no caso de possíveis faltas, avarias, extravios ou irregularidades durante o 

transporte/entrega. 
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O fornecedor deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a retirada da 

requisição de entrega, informar a previsão de faturamento dos itens por Local de 

Entrega. 

 

CLÁUSULA VI - DO PAGAMENTO  

 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados após o recebimento 

definitivo do material, mediante crédito em conta corrente em banco, número e 

agência indicados pelo fornecedor. 

 

Considera-se como recebimento definitivo, a entrega total dos itens pela empresa, 

em todos os locais, e ainda, a entrega ao Consórcio, das notas fiscais certificadas 

pelas unidades de recebimento. 

 

Nos casos em que houver aplicação de multa de qualquer natureza, o pagamento do 

valor incontroverso será realizado nos termos do item 7.1. Após o trânsito em julgado 

da decisão do processo administrativo de cobrança de multa, caso seja apurada a 

existência de valor residual a ser pago, este será creditado em favor da empresa em 5 

dias úteis.  

 

O fornecedor deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela, 

os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade: 

- Certidão Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS 

- Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, conforme Decreto-Lei nº 

2.291 de 21 de novembro de 1996. 

 

No caso de eventual atraso no pagamento, desde que o fornecedor não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, será devido pelo Consórcio compensação 

financeira contada a partir do primeiro dia após a data limite até o dia do efetivo 

pagamento. 
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A compensação financeira consistente em correção monetária prevista no parágrafo 

anterior será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 

 

Onde 

EM = Encargos moratórios devidos; 

N = Número de dias de atraso entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento (na contagem dos dias, incluem-se o primeiro dia após o vencimento e o 

dia do efetivo pagamento); 

VP = Valor da parcela devida;  

I = Índice de compensação financeira; 

 

I = (TX / 100)/365; 

TX = Taxa anual do índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA  

 

O pagamento da compensação financeira consistente em correção monetária 

supracitada exige o protocolo de requerimento expresso por parte do fornecedor, 

para que se possa iniciar o processo administrativo correspondente. 

 

CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

01.01.2.002.3.3.90.30.00.00.00.00 101007.03.1007.01 – Fontes de recurso: 1007 – 

Convênio Municipal – Produtos para saúde. 

 

CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES 

 

Ao fornecedor que, sem justa causa, não cumprir com as obrigações 

correspondentes aos produtos, porventura não entregues, entregues com atraso ou 

fora das especificações, ou em qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou 

total do contrato, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades, inclusive de forma 

cumulativa: 
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– Nos casos em que houver violação das exigências do edital de licitação, será 

aplicada a penalidade de advertência, podendo ser convertida em multa em 

caso de reincidência; 

 

– Nos casos considerados graves, a exemplo da não assinatura da ata de registro de 

preços e o não atendimento à convocação para retirada de empenhos, será 

aplicada a penalidade de multa, independente de ser caso de reincidência; 

 

– Nos casos em que houver descumprimento das obrigações assumidas expressa 

ou tacitamente após a emissão do empenho, bem como houver entrega de 

material com especificações, embalagem, marca, fabricante e/ou número do 

registro no Ministério da Saúde diverso daquele contratado, será aplicada multa 

de 10% (dez por cento) do valor da obrigação, valor este atualizado até a data da 

sua liquidação através do índice governamental vigente;  

 

– Nos casos em que houver atraso na entrega do material licitado, será aplicada 

multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, devendo ser calculada sobre o 

valor das notas em atraso;  

 
– Nos casos em que o atraso na entrega do material licitado for superior a 15 

(quinze) dias, o Consórcio poderá rescindir unilateralmente o contrato 

celebrado, bem como cancelar a ata de registro de preços do vencedor do 

certame, aplicando-lhe, ainda, a penalidade de multa de 10% (dez por cento) do 

valor da obrigação; 

 

– Nos casos em que o descumprimento ocorrer antes da emissão do empenho 

(como no caso de cancelamento total ou parcial da ata de registro de preços), 

será aplicada multa de 2,5% (dois e meio por cento), a qual deverá ser calculada 

sobre o valor total registrado na ata de registro de preços; 

 

– Nos casos em que houver reincidência injustificada, poderá ser aplicada a 

penalidade de suspensão do direito de licitar junto ao Consórcio, pelo prazo que 

o mesmo fixar, podendo variar em decorrência da natureza da infração. 
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No caso de aplicação de advertência, multa e suspensão temporária, fica garantido o 

direito à defesa prévia e recurso previsto na Lei nº 8.666/93. 

 

A aplicação das sanções previstas no item anterior, não exclui a responsabilidade do 

licitante inadimplente por eventuais perdas e danos causados ao Consórcio. 

 

CLÁUSULA IX- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 

Consórcio revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 

de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos participantes da licitação.  

 

Os fornecimentos realizados em decorrência desta Ata de Registro de Preços serão 

efetuados independentemente de contrato formal, nos termos do § 4º do art. 62 da 

Lei n.º 8666/93, reconhecendo desde já o licitante que as requisições de 

entrega/empenhos representam compromisso entre as partes. 

 

Os preços registrados nesta ATA, justificadamente, poderão sofrer variação. 

 

Independentemente de solicitação, o Consórcio poderá convocar o fornecedor para 

negociar a redução dos preços visando manter o mesmo objeto cotado na 

qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude de redução dos preços 

de mercado. 

 

A critério do Consórcio, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado 

economicamente desequilibrado, em função de significativa variação de mercado. 

 

A quantidade de produtos, relacionadas no Anexo I desta ATA, servem apenas como 

orientação para composição de preço, não constituindo, sob nenhuma hipótese, 

garantia de faturamento. No caso de ocorrer acréscimo ou supressão da quantidade 

dos materiais, o preço permanecerá inalterado. 
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A detecção, pelo Consórcio, a qualquer tempo durante a utilização dos materiais 

adquiridos através da presente licitação, de vícios de qualidade nos mesmos, 

importará na aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor). 

 

A critério do Consórcio, o(s) produto(s) serão amostrados para fins de análise, a ser 

efetuada em laboratórios credenciados pela Secretaria de Estado da Saúde ou 

Ministério da Saúde, correndo os custos por conta do fornecedor. 

 

Em caso de devolução do(s) material(ais) por estar(em) em desacordo com as 

especificações, todas as despesas serão atribuídas ao fornecedor. 

 

Caso o Laboratório fabricante e/ou produto vier a ser interditado ou descontinuado, 

a empresa vencedora deverá substituir o produto por outro com a mesma 

especificação, devendo previamente obter a homologação do Consórcio para o 

produto proposto para substituição, sem custo para o Consórcio. 

 

Os produtos deverão ser entregues com a mesma marca, fabricante, número do 

registro no Ministério da Saúde e embalagem cotada na proposta, estando à 

empresa sujeita às penalidades previstas em Edital no caso de não cumprimento 

deste item.  

 

Por fim, Integram esta Ata: i) o Edital do Pregão nº 04/2022 e seus anexos, ii) as 

propostas das empresas classificadas em 1º lugar, no certame supra numerado, iii) 

Anexo I desta ata. 

 

Fica eleito o foro da cidade de Curitiba - PR para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente ata. 

 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas aplicáveis à licitação. 

 

 

Curitiba, (.........................) 
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Aquiles Takeda Filho       Julio Cezar Woehl 

Autoridade Competente      Pregoeiro 

 

EMPRESA: (...) 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: (...) 

RG: (...) 

CPF: (...) 

ASSINATURA: _________________________________ 

 
(ANEXO I da ata de registro de preços: tabela contendo LOTE, PRODUTO, EMPRESA 

VENCEDORA,  MARCA, DETENTOR REGISTRO, EMBALAGEM 1ª, EMBALAGEM 2ª, 

VALIDADE, PREÇO, UNITÁRIO, QUANTIDADE TOTAL) 

 

 

 

 

 

 

 


