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Ata III de Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 26/2017-CISAMUSEP. 
 
 Ao 6º (sexto) dia do mês de Outubro de 2017, às 09h, no Auditório do 

CISAMUSEP, foi instalada a presente sessão para dar continuidade a análise de julgamento 

dos Documentos de Habilitação, referente ao Processo nº 26/2017 - CISAMUSEP, que tem 

por objeto a seleção das melhores propostas para a contratação de empresas para 

aquisição de aparelhos, equipamentos e móveis hospitalares, necessários para o 

funcionamento da nova sede do Centro de Especialidades do Paraná – CEP/CISAMUSEP, 

destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 123/2006 com redação determinada pela 

Lei Complementar nº 147/2014, devidamente autorizado pelos ditames da Lei Federal nº 

8.666/1993. Cumpre recordar que a suspensão foi ocasionada em razão da análise dos 

catálogos. Na presença da empresa CNPJ: 05.127.739/0001-82 – CHS – INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME, representada por RENE ROBERTO 

OLIMPIO DA ROCHA. Retomada a sessão a Pregoeira e Comissão decidiram: Item 1 – O 

catálogo apresentado pela empresa EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 

LTDA – ME foi analisado e não atende o descrito do Edital, pois a marca apresentada não 

possui tubo espiralado de no mínimo 2m e não possui braçadeira de Nylon e sim braçadeira 

de Brim, ficando desclassificada para o item. A empresa classificada em segundo lugar para 

o item 1 EPB LONDRINA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES 

EIRELI – EPP apresentou catálogo que atende o descrito no Edital; Item 2 – O catálogo 

apresentado pela empresa EPB LONDRINA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO 

HOSPITALARES EIRELI – EPP foi analisado e atende o descrito do Edital; Item 3 – O 

catálogo apresentado pela empresa HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

HOSPITALARES EIRELI - EPP foi analisado e constatou-se que a marca apresentada não 

possui seleção automática da voltagem e soquete não possui base E-27, ficando 

desclassificada para o item. As marcas apresentadas pelas empresas EPB LONDRINA – 

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI – EPP, CHS – 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME, HOSPITAL 

EXPRESS COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES – EIRELI – EPP e EFETIVE 

PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME não possuem registro na ANVISA. Foi 

realizada diligência na ANVISA por telefone e foi informado que o item (foco clínico) precisa 

de registro na ANVISA conforme RDC 185/2001, ficando desclassificadas para o item. A 

empresa ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI – ME apresentou catálogo divergente da marca 

apresentada em sua proposta de preços, ficando desclassificada para o item. A marca 

apresentada pela empresa PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME não 

possui registro na ANVISA, ficando desclassificada para o item. Os catálogos apresentados 

pelas empresas classificadas em oitavo, nono e décimo lugar MORIMED COMERECIAL 

EIRELI EPP, AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME e R. A. DOS 

SANTOS DISTRIBUIDORA – ME foram analisados e constatou-se que a marca 

apresentada não possui seleção automática da voltagem e soquete não possui base E-27, 

ficando desclassificadas para o item. A empresa classificada em décimo primeiro lugar para 

o item 3 MMHMED COMÉRCO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME não possui 

registro na ANVISA, ficando desclassificada para o item. Desta forma, o item restou 

FRACASSADO. Item 4 – O catálogo apresentado pela empresa HOSPI BIO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP foi analisado e atende o descrito 

do Edital. Item 5 – O catálogo apresentado pela empresa ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - 

ME foi analisado e atende o descrito do Edital. Item 6 – O catálogo apresentado pela 

empresa PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME foi analisado e não atende 



 

 

2 

 

o descrito do Edital, pois não possui tampa nem pedal, ficando desclassificada para o item. 

A empresa classificada em segundo lugar para o item 6 HOSPI BIO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI – EPP foi analisado e atende o 

descritivo do item no Edital. Item 7 – A empresa HOSPITAL EXPRESS COMÉRCIO DE 

ARTIGOS HOSPITALARES – EIRELI – EPP não apresentou catálogo em sua 

documentação, ficando desclassificada para o item. A empresa classificada em segundo 

lugar para o item 7 R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA – ME apresentou catálogo que 

atende o descrito do Edital. Item 8 – O catálogo apresentado pela empresa AWR 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME foi analisado e atende o 

descrito do Edital. Item 9 – O catálogo apresentado pela empresa HOSPITAL EXPRESS 

COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES – EIRELI – EPP foi analisado e atende o 

descrito do Edital. Item 10 – O catálogo apresentado pela empresa HOSPI BIO INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP foi analisado e atende o 

descrito do Edital. Item 11 – O catálogo apresentado pela empresa MORIMED 

COMERECIAL EIRELI EPP foi analisado e atende o descrito do Edital. Item 12 – O catálogo 

apresentado pela empresa R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA – ME foi analisado e 

atende o descrito do Edital. Item 13 – O catálogo apresentado pela empresa MORIMED 

COMERECIAL EIRELI EPP foi analisado e atende o descrito do Edital. Item 14 – O catálogo 

apresentado pela empresa HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

HOSPITALARES EIRELI - EPP foi analisado e verificado que mesmo considerando a 

variação de +/- 10% as dimensões da bandeja não se enquadram, desta forma, a empresa 

fica desclassificada para este item. Os catálogos das empresas classificadas em segundo, 

terceiro e quarto lugar para o item 14, AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 

LIMPEZA LTDA ME, EPB LONDRINA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO 

HOSPITALARES EIRELI – EPP e PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, 

respectivamente foram analisados e não atendem ao descritivo do item do edital, pois 

mesmo considerando a variação de +/- 10% as dimensões da bandeja não se enquadram e 

também não é possível constatar a existência de 4 rodízios, desta forma as empresas ficam 

desclassificadas para o item. A empresa classificada em quinto lugar para o item 14 CHS – 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME foi analisado e 

constatou-se que não possui quatro rodízios e não informa de possui sistema de rotação da 

bandeja, A Pregoeira indagou a empresa se a mesma entregará conforme o descritivo do 

Edital. O representante legal confirmou a informação. Item 15 – O catálogo apresentado 

pela empresa PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME foi analisado e atende 

o descrito do Edital. Item 16 – O catálogo apresentado pela empresa CHS – INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME foi analisado e atende o descrito do 

Edital. Item 17 – O catálogo apresentado pela empresa EPB LONDRINA – COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI – EPP foi analisado e atende o 

descrito do Edital. Item 18 – O catálogo apresentado pela empresa CHS – INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME, foi analisado e constatou-se que em 

seu catálogo informa a quantidade de 4 gavetas sendo que no edital é solicitado 5, a 

Pregoeira indagou a empresa se a mesma entregará conforme o descritivo do Edital. O 

representante legal confirmou a informação. Item 19 – A marca apresentada pela empresa 

EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME não apresentou cópia da 

petição de sua revalidação na ANVISA após diligência realizada na empresa com o Sr. 

Roby, foi informado que o produto está com o registro na ANVISA vencido, desta forma a 

empresa fica desclassificada para o item. O catálogo da empresa classificada em segundo 

lugar para o item 19 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME foi 

analisado e não atende ao descritivo do item do edital, pois não é possível constatar a 
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existência de rodízios e o manômetro não indica vácuo de 0 a 30POL/HG mas sim de 0 a 

25POL/HG ficando desclassificada para o item. A empresa classificada em 3º lugar para o 

item 19 EPB LONDRINA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES 

EIRELI – EPP apresentou catálogo que atende o descritivo do item do Edital. Item 20 – 

DESERTO. Item 21 – O catálogo apresentado pela empresa AWR DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME foi analisado e atende o descrito do Edital. Item 22 – 

O catálogo apresentado pela empresa HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

HOSPITALARES EIRELI - EPP foi analisado e atende o descrito do Edital. Item 23 – O 

catálogo apresentado pela empresa CHS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

HOSPITALARES LTDA ME foi analisado e não foi constatado a largura do braço que deve 

ser no mínimo 15cm e medidas da cadeira não atendem a variação de +/- 11%. A Pregoeira 

indagou a empresa se a mesma entregará conforme o descritivo do Edital. O representante 

legal confirmou a informação. Item 24 – DESERTO. Item 25 – O catálogo apresentado pela 

empresa CHS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME foi 

analisado e não foi constatado se o rodízio é de 5” e se tem freio. A Pregoeira indagou a 

empresa se a mesma entregará conforme o descritivo do Edital. O representante legal 

confirmou a informação. Item 26 – O catálogo apresentado pela empresa ADOVANDRO 

LUIZ FRAPORTI - ME foi analisado e atende o descrito do Edital. Item 27 – O catálogo 

apresentado pela empresa EPB LONDRINA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO 

HOSPITALARES EIRELI – EPP foi analisado e atende o descrito do Edital. Item 28 – O 

catálogo apresentado pela empresa CHS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

HOSPITALARES LTDA ME foi analisado e não é possível constatar se o item possui 

suporte para lençol descartável A Pregoeira indagou a empresa se a mesma entregará 

conforme o descritivo do Edital. O representante legal confirmou a informação. Item 29 – O 

catálogo apresentado pela empresa ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME foi analisado e 

atende o descritivo do item do Edital. Item 30 – O catálogo apresentado pela empresa AWR 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME foi analisado e não é possível 

constatar se possui movimento simultâneo do apoio de braço e a capacidade mínima de 

150KG. O catálogo da empresa classificada em segundo lugar para o item 30 HOSPI BIO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP foi analisado e não 

atende ao descritivo do item do Edital, pois não possui movimento simultâneo do apoio de 

braço e não possui no mínimo 4 posições, possui 3, ficando desclassificada para o item. O 

catálogo da empresa classificada em terceiro lugar para o item 30 CHS – INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME medidas não atendem variação de 

+/- 2%,  a Pregoeira indagou a empresa se a mesma entregará conforme o descritivo do 

Edital. O representante legal confirmou a informação. Item 31 – O catálogo apresentado 

pela empresa AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME foi 

analisado e não atende o descrito do item do Edital, pois não tem bandeja intermediária fixa, 

não possui suporte lateral para CPU e não tem suporte para mouse extraível, ficando 

desclassificada para o item. O catálogo da empresa classificada em segundo lugar para o 

item 31 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME foi analisado e não atende ao descritivo do 

item do Edital, pois não possui suporte para mouse extraível, ficando desclassificada para o 

item. A empresa classificada em terceiro lugar para o item 31 MEA MODUL LTDA – EPP foi 

analisado e atende ao descritivo do Edital. Desta forma segue a classificação: EPB 

LONDRINA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI – EPP 

com o valor total de R$ 64.128,05 (sessenta e quatro mil cento e vinte e oito reais e cinco 

centavos), HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - 

EPP com o valor total de R$ 23.939,00 (vinte e três mil novecentos e trinta e nove reais), 

ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME com valor total de R$ 7.535,00 (sete mil quinhentos e 
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trinta e cinco reais), R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA – ME com o valor total de R$ 

5.265,00 (cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais), AWR DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME com o valor total de R$ 19.405,20 (dezenove mil 

quatrocentos e cinco reais e vinte centavos), HOSPITAL EXPRESS COMÉRCIO DE 

ARTIGOS HOSPITALARES – EIRELI – EPP com o valor total de R$ 5.040,00 (cinco mil e 

quarenta reais), MORIMED COMERECIAL EIRELI EPP com o valor total de R$ 37.170,00 

(trinta e sete mil cento e setenta reais), CHS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

HOSPITALARES LTDA ME com valor total de R$ 38.021,00 (trinta e oito mil e vinte e um 

reais), PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME com o valor total de R$ 

5.034,00 (cinco mil e trinta e quatro reais) e MEA MODUL LTDA – EPP com o valor total de 

R$ 14.670,00 (quatorze mil seiscentos e setenta reais). Foi encerrada a fase de habilitação 

e dado prosseguimento à sessão. Considerando que não houve manifestação de intenção 

de recorrer pelo licitante presente, a referida empresa renuncia neste ato ao prazo recursal, 

para fins de produção de todos os efeitos legais. Todos os itens foram adjudicados com 

exceção do item 3 que restou fracassado e dos itens 20 e 24 que restaram deserto. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, 

Equipe de Apoio e Licitante presente. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos. 

Fica consignado que as licitantes vencedoras entregarão a proposta reajustada no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis contados desta data. Todos os lances foram registrados 

conforme histórico em anexo.  
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