
Protocolo 6.404/2022

De: MIRIAN STUANI DE ALMEIDA

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 21/06/2022 às 11:47:34

Setores (CC):

SMA-LC

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-LC, SMS-AS-AF-CAF, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

Licitação - Solicitações Gerais

Entrada*: 

Site

 

Prezados senhores, 

A empresa TECH-SUL Medical Indústria e Comércio LTDA
vem através deste e-mail solicitar a substituição da marca de produto licitado, e ganho por nossa empresa no
certame PE 146/2021, cuja ata RP N° 1072/2021 possui vigência até 08/12/2022. 
 
Em anexos, seguem ofício, ficha técnica, e informações relativas á nova marca. 

Pedimos encarecidamente, confirmar o recebimento deste e-mail e anexos, bem como quaisquer duvidas ou
divergências. Nos manteremos á disposição. 

 

Atenciosamente,

Desirée Feijó 

Anexos:

ANVISA_COLAR_CERVICAL_STIFNECK.pdf

FICHA_T_ECNICA_COLAR_STIFNECK.pdf

SUBSTITUICAO_DE_MARCA_DO_PRODUTO_LICITADO.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura
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13/05/2022 10:08 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351670092201411/?numeroRegistro=81094800010 1/1

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da
Empresa

ORTOFEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
LTDA.-ME

CNPJ 19.973.704/0001-79 Autorização 8.10.948-0

Produto COLAR CERVICAL RESGATE SP

Modelo Produto Médico

MODELO RESGATE - Neonatal, Baby, Infantil, PP, P, M, G e GG; MODELO PHILADELPHIA – PP, P, M e G.

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Colar Cervical

Registro 81094800010

Processo 25351.670092/2014-11

Fabricante Legal FABRICANTE: ORTOFEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E
ORTOPÉDICOS LTDA.-ME - BRASIL

Classificação de
Risco

I - BAIXO RISCO

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Colar cervical pp RESGATE SP – tipo Stifneck 
 

Colar de resgate confeccionado em polietileno virgem de alta densidade espessura entre 
1,5mm e 1,8mm revestido em EVA branco de 4 mm, velcro costurado em ambos os lados 
nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de botão com travamento 
na cor natural injetado em nylon,  suporte mentoniano, abertura frontal para análise do 
pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. 

Tamanhos disponíveis: NEONATAL- INFANTIL- PP – P – M – G – GG 

  

NCM: 90211020 

  

ANVISA: 81094800010 
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                                          TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA 
Rua Nelson Espíndola Nº 138, Centro 

                                          Barra Velha, Santa Catarina/SC, CEP.: 88.390-000 

                     Fone: (47) 3456-2947 / Celular: (47) 98465-3032 

                                          CNPJ: 21.831.246/0001-85          I.E.: 257.570.411 

                                          E-mail: tecsullicitacao@gmail.com  

 

 

Barra Velha/SC, 21 de Junho de 2022. 

 
Ao  
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1072/2021 

 
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA DE PRODUTO OFERTADO EM 

LICITAÇÃO 
 
TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o N° 21.831.246/0001-85, com sede na Rua Nelson 

Espíndola Nº 138, Centro da Cidade de Barra Velha, Estado de Santa Catarina/SC, 

representada neste ato por sua representante legal Sra. Mirian Stuani de Almeida, 

brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG Nº 37739757 

SSP/SP, e do CPF Nº 427.852.781-00, vem respeitosamente perante esta Administração 

Pública, REQUERER A SUBSTITUIÇÃO DA MARCA DO PRODUTO ARREMATADO NO 

PREGÃO ELETRONICO, que faz pelos fatos e direitos que passaremos a expor.  

 

1. SÍNTESE DOS FATOS 

A empresa sagrou-se vencedora no pregão eletrônico N° 146/2021, cujo objeto é o 

“REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, material e 

instrumental médico hospitalar para suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, 

centro de saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA”, para qual 

ofertou para o item N° 268 (órtese para coluna vertebral, modelo: colar controle cervical, 

material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, estrutura: apoio occipital, 

tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil sob medida) a marca “MSO”.  
 
Entretanto, após reestruturação completa realizada no departamento de licitações de nossa 

empresa, verificamos que houve, de nossa parte, mal interpretação do descritivo no edital, e 

um equívoco ao cadastrar a marca dos referidos produtos, tendo em vista que a marca “MSO” 
não fabrica estes tipos de materiais, impossibilitando-nos de fornece-lo.  
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Afim de atender as especificações técnicas requeridas no edital, solicitamos, portanto, a troca 

de marca do produto ofertado, sendo que esta nova marca, por sua vez, atende integralmente 

às especificações mínimas exigidas no Edital, não se verificando neste caso, prejuízo para o 

interesse público.  

Sendo assim, com o objetivo de sanar os anseios desta administração, a empresa contratada 

solicita a substituição da marca “MSO”, para a nova marca “RESGATE SP”, produzida 
nacionalmente, pelo fabricante “Ortofex Industria e Comércio de Aparelhos Médicos e 
Ortopédicos LTDA – ME”.  

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DA NOVA MARCA  

O colar cervical Resgate SP é confeccionado em polietileno virgem de alta densidade 

espessura entre 1,5mm e 1,8mm revestido em EVA branco de 4 mm, velcro costurado 

em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de 

botão com travamento na cor natural injetado em nylon, suporte mentoniano, abertura 

frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. 

Tamanhos disponíveis: NEONATAL- INFANTIL- PP – P – M – G – GG. Fabricado por 

Ortofex Indústria e Comércio de Aparelhos Médicos e Ortopédicos LTDA, e devidamente 

registrado na Anvisa sob N° 81094800010. 

3. DA LEGALIDADE 

O pedido da empresa encontra amparo legal em manifestação do Tribunal de Contas da 

União – TCU, que decidiu em determinado processo: 

“É admissível a flexibilização de critério de julgamento da proposta, na hipótese em que 
o produto ofertado apresente qualidade superior à especificada no edital, não tiver 

prejuízo para a competitividade do obtido revelar-se vantajoso para a administração. 

Acórdão 394/2013-Plenario, TC 044.822/2012-0, relator Ministro Raimundo Carreiro, 

6.3.213.” (g.n.) 

Assim, desde que o novo produto atenda às especificações técnicas editalícias, 

apresente qualidade superior ao ofertado inicialmente, bem como, qualidade superior 

a especificação do edital, não represente prejuízo à competitividade para o certame e 

se revele vantajoso para a administração, sem que haja alteração no preço, sendo que 

o produto ofertado atende aos requisitos na Lei 10.520/2002, não vislumbro óbice em 

aceitar o objeto de marca diferente, em conformidade ao princípio da economicidade e 

da eficiência.  

Diante o exposto, o pedido de troca de marca solicitado pela empresa deverá atender 

aos requisitos legais acima expostos, já que a administração também tem o dever de 

respeitar estritamente o princípio constitucional da legalidade. 
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4. REQUERIMENTOS 

ISSO POSTO, requer-se: 

1. A revisão do contrato para que seja implementada a substituição de marca do produto 

licitado, mantendo o preço firmado em ata, de R$ 15,35 (quinze reais, e trinta e cinco 

centavos).  

2. Caso assim não entenda, requer a liberação do compromisso, liberando a empresa do 

fornecimento do item. 

Nestes termos, 

Pede-se deferimento. 

 

 

_______________________________ 

Mirian Stuani de Almeida – sócia-administradora 

RG: 37739757 SSP/SP  / CPF: 427.852.781-00 
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  Protocolo 1- 6.404/2022

De: Raissa W. - SMA-LC

Para: SMS-AS-AF-CAF - CAF  - A/C Joceli C.

Data: 21/06/2022 às 13:42:42

 

Boa tarde!

Segue para análise e parecer da secretaria para o pedido formulado peloa empresa.

Obrigada

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Protocolo 2- 6.404/2022

De: Joceli C. - SMS-AS-AF-CAF

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 21/06/2022 às 14:08:14

 

Boa tarde.

Aceitamos o pedido de troca de marca solicitado desde que o produto atenda todos os requisitos do edital, possua

mesma qualidade e valor.

_

Joceli Nunes de Camargo 

Atendente de Farmácia

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Joceli Nunes de Camargo 21/06/2022 14:08:29 1Doc JOCELI NUNES DE CAMARGO CPF 010.XXX.XXX-94

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: ED9C-79FF-06E4-89F6 
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  Protocolo 3- 6.404/2022

De: Raissa W. - SMA-LC

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Raissa W.

Data: 27/06/2022 às 14:10:47

 

Segue.

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Protocolo 4- 6.404/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 27/06/2022 às 14:21:31

 

Boa tarde!

Segue pedido de alteração para análise e parecer jurídico.

Obrigada

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Protocolo 5- 6.404/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 29/06/2022 às 15:25:57

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0895_2022_Prot_6404_Aditivo_de_Alteracao_Qualitativa_troca_de_marca_Tecsul_ortese_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 29/06/2022 15:26:22 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: D8AA-639C-EEBC-524E 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 
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PARECER JURÍDICO N.º 0895/2022 
 
 
PROTOCOLO N.º :  6404/2022 
REQUERENTE :  TECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
INTERESSADA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ASSUNTO : TROCA DE MARCA 
 
  
 1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de requerimento formulado pela empresa acima nominada para que seja feita 

alteração na Ata de Registro de Preços nº. 1072/2021 (Pregão Eletrônico nº. 146/2021), que tem por 
objeto a aquisição de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar, especificamente 
para trocar a marca do item 268, sem alteração de valor, ou seja: 

 
 Órtese para coluna vertebral, da marca M SÓ, para que esse seja substituído por 

produto de iguais especificações, mas da marca RESGATE SP. 
 
A Secretaria de Saúde demonstrou-se tecnicamente favorável à troca de marca. 
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

A alteração de contrato representa uma das prerrogativas atribuídas à Administração, 
nos termos do art. 58, inc. I, da Lei nº 8.666/93. Tal prerrogativa se justifica pelo poder/dever 
atribuído a esta de melhor tutelar o interesse público, cabendo-lhe, pois, em face de determinadas 
circunstâncias, realizar as necessárias adequações da avença, orientando-se pelos princípios da 
economicidade, da eficiência, da inalterabilidade do objeto, da igualdade, da moralidade e da 
motivação.  Eis o que estabelece o referido dispositivo:  

 
Art. 58 O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos do contratado; 

 
Comumente, a doutrina distingue as alterações nos contratos administrativos em 

quantitativas e qualitativas. A alínea "a" do artigo 65, I, da Lei de Licitações trata das 
modificações qualitativas, ao passo que a alínea "b" se refere a modificações quantitativas:  

 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 

nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos; 

 
 As alterações qualitativas são voltadas para o aprimoramento técnico e operacional do 

objeto inicialmente licitado. Já as modificações quantitativas nada mais são do que alterações na 
dimensão (quantidade) do objeto.  
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Seja qual for o tipo de alteração contratual (qualitativa ou quantitativa) não se poderá 
desnaturar o objeto inicialmente licitado. Dessa forma, conciliam-se a necessidade de alterações 
na avença com a manutenção da essência do objeto da licitação, em respeito aos princípios da 
vinculação ao edital, isonomia, impessoalidade, dentre outros.  

 
A Decisão nº 215/2009 (Plenário) do TCU serve para ilustrar o entendimento da Corte de 

Contas sobre a impossibilidade de se desnaturar o objeto inicial da avença, ao prever que a 
alteração contratual só é possível se "não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado 

em outro de natureza e propósito diverso".  
 
Neste julgado, o Ministro revisor Adylson Motta asseverou que "a modificação decorrente 

não pode ser de vulto tal que venha a transfigurar o objeto original em outro, frustrando os princípios da 

obrigatoriedade de licitação e isonomia". 
 
Em resumo, as alterações nas especificações dos serviços não podem desvirtuar o objeto 

do contrato original. 
 
De qualquer forma, a análise jurídica sobre a possibilidade de alterações dos contratos 

administrativos deve ser promovida a partir da necessária convivência de dois grupos de 
elementos constitucionais: os princípios de isonomia e impessoalidade em matéria de 
contratações públicas, de um lado, e os princípios de eficiência e economicidade, de outro. 

 
Nesse contexto, a Lei nº. 8.666/93 traz os critérios objetivos que visam estabelecer o 

equilíbrio entre esses grupos de normas constitucionais, podendo-se afirmar que a mutabilidade 
é característica intrínseca dos contratos administrativos, limitada aos critérios objetivos previstos 
na mesma lei.  

 
A alteração do objeto contratual não é vedada, portanto. Apenas o administrador, em 

sua discricionariedade, deve seguir os balizamentos dados pela lei e pelos princípios 
administrativos. 

 
Sobretudo, a alteração deve ser moderada, de forma que tal modificação não transmude 

o objeto contratual, mantendo-se, assim, a correspondência entre o objeto da avença e o objeto do 
certame licitatório, a fim de que se evite afronta indireta ao princípio da primazia da licitação 
pública sobre contratações diretas (art. 37, XXI, da CF/88). De acordo com o entendimento do 
TCU, em sua Decisão nº. 215/1999 – Plenário, extrai-se que: 

 

“Quase sempre, as alterações qualitativas são necessárias e imprescindíveis à realização do objeto 

e, conseqüentemente, à realização do interesse público primário, pois que este se confunde com 

aquele. As alterações qualitativas podem derivar tanto de modificações de projeto ou de 

especificação do objeto quanto da necessidade de acréscimo ou supressão de obras, serviços ou 

materiais, decorrentes de situações de fato vislumbradas após a contratação. Conquanto não se 

modifique o objeto contratual, em natureza ou dimensão, é de ressaltar que a implementação de 

alterações qualitativas requerem, em regra, mudanças no valor original do contrato.” (Grifei) 
 
No presente caso, a empresa pretende a alteração da marca do item “órtese para coluna 

vertebral” tendo em vista que a empresa equivocou-se, pois a marca cadastrada na ARP não 
produz o referido produto, além da necessidade de fornecimento do equipamento para 
atendimento ao Município. 
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Portanto, constata-se que se trata de modificação qualitativa, decorrente de situações de 

fato verificadas após a contratação (pleno atendimento do fornecimento com modificação 
moderada do objeto) e que não importa em gastos além dos previstos no contrato inicial, fato 
que, por si só, já demonstra a conveniência para a municipalidade. 

 
Sendo assim, não havendo descaracterização do objeto contratado, mas meros 

aperfeiçoamentos e adequações para atender os interesses e necessidades do Município e do 
prestador do serviço, não há óbice a que se promova a alteração pretendida. 

 
Ademais, verifica-se que foram observados todos os pressupostos preconizados pela lei 

e pelo próprio TCU para a excepcional modificação contratual, pois dessa maneira evita-se a 
excessiva onerosidade nas obrigações do contratado, sendo que o novo pacto representa a 
manifestação de sua vontade.  
 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERIMENTO do 

pedido de termo aditivo à Ata de Registro de Preços nº. 1072/2021 (Pregão Eletrônico nº. 
146/2021), firmado com a empresa TECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, especificamente 
para o fim de alterar a marca do seguinte item: 
 

 Item 268: Órtese para coluna vertebral, da marca M SÓ, para que esse seja substituído 
por produto de iguais especificações, mas da marca RESGATE SP. 
 

Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, por 
força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.1  

 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 29 de junho de 2022. 
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
      DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

           OAB/PR 41.048 

                                                 
1 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Protocolo 6- 6.404/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 30/06/2022 às 07:03:48

 

 Segue despacho 493 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_493_2022_tecsul.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 30/06/2022 09:33:43 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 2165-AA63-9E45-CDB1 
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DESPACHO N.º 493/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  6.404/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE SAÚDE 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 1.072/2021 – PREGÃO N.º 146/2021 
OBJETO :  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E INSTRUMENTAL MÉDICO HOSPITALAR 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formalização de aditivo de substituição 
de marca de procuro constante da Ata de Registro de Preços n.º 1.072/2021, referente à 
aquisição de equipamentos e utensílios para várias Secretarias e unidades.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, fotocópia da 

ata de registro de preços, certidões e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0895/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo para 
substituição da marca do item: 

 
Item 268: Órtese para coluna vertebral, da marca M SÓ, para que esse seja 

substituído por produto de iguais especificações, mas da marca RESGATE SP. 
 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 29 de junho de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Protocolo 7- 6.404/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 05/10/2022 às 17:02:29

 

BOA TARDE

EM ANEXO 1º TERMO DE ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1072/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº
146/2021, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO. 

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_ALTERACAO_ATA_1072_TECSUL_INDUSTRIA_E_COMERCIO_LTDA.pdf

PUBLICACAO_1_CONT_1072_2021_2022_06_30_.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 
 

1º TERMO DE ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1072/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2021 

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa TECSUL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, na forma abaixo: 
 

 CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-66, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF Nº 
020.762.969-21. 

 
 CONTRATADA: TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, sediada na RUA LOURIVAL GALDINO DE 

BORBA, 90 SALA 01 - CEP: 88390000 - BAIRRO: JARDIM ICARAI, na cidade de Barra Velha/SC, inscrita no 
CNPJ sob o nº 21.831.246/0001-85. 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, material e instrumental 

médico hospitalar para suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de saúde cidade norte e 
unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme 
necessidade da Administração Municipal. 

 

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento de alteração da marca de produtos de iguais especificações dos ITEM 268 (78031) da Ata, conforme o 
contido no Processo Administrativo nº 6.404/2022. 

 
CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam atualizadas as marcas dos itens abaixo especificados:  

Item Código  
 

Descrição  Marca 
contratada 

Marca 
atualizada 

268 78031 órtese para coluna vertebral, modelo: colar controle cervical, material: espuma de poliuretano, revestimento: 
malha de algodão, estrutura: apoio occipital, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil sob 
medida 

M SÓ RESGATE SP 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificados em todos os termos e condições as demais cláusulas da Ata de 

Registro de Preços, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de que 
juntos produzam um só efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta seus 

legais e jurídicos efeitos. 
Francisco Beltrão, 30 de junho de 2022. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        

CLEBER FONTANA 

CPF nº 020.762.969-21 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

TECSUL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

CONTRATADA 
MIRIAN STUANI DE ALMEIDA 

Sócia administradora 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa TECSUL 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 1072/2021 – Pregão 
Eletrônico nº 146/2021. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para 
suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de 
saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA, 
durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme 
necessidade da Administração Municipal. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o 
Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de alteração da marca 
de produtos de iguais especificações dos ITEM 268 (78031) da Ata, 
conforme o contido no Processo Administrativo nº 6.404/2022. 
Ficam atualizadas as marcas dos itens abaixo especificados: 
  
Item Código  Descrição 

Marca 
contratada 

Marca 
atualizada 

268 78031 

órtese para coluna vertebral, modelo: colar controle 
cervical, material: espuma de poliuretano, revestimento: 
malha de algodão, estrutura: apoio occipital, tipo fecho: 
tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil sob medida 

M SÓ RESGATE 
SP 

  
Francisco Beltrão, 30 de junho de 2022. 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:F008C902 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0600750-99 - de financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para 
Despesa de Capital – Outras Garantias. 
  
AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 
759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 
19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 
de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no 
Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 
00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo Gerente de Filial 
Substituto Eventual, da Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR, 
Sr. Carlos André Correa Cardoso, brasileiro, casado, economiário, 
Portador da Carteira de Identidade profissional nº. 2000950930-
CONFEA e CPF nº. 094.733.467-00, doravante designada 
simplesmente CAIXA. 
  
TOMADOR: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº. 77.816.510/0001-66, com sede na Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, representado pelo Prefeito 
Municipal Sr. Cleber Fontana, CPF nº. 020.762.969-21, RG nº 
7.211.713-1, Brasileira, Casado, Agente Político, representado neste 
ato pelo abaixo assinado, doravante designado TOMADOR. 
  
OBJETO: A CAIXA concede ao TOMADOR financiamento 
proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única 
e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no 
ANEXO I do mesmo instrumento, previstas na LEGISLAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA do ano de 2022 e dos exercícios financeiros 
subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 

4.854, de 30 de setembro de 2021, a saber: Ações em Edificações 
Públicas e Infraestrutura. 
  
VALOR: R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 
  
PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO: 120(cento e vinte) meses, 
compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de 
amortização de 96 meses. 
  
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de junho de 2022. 
  
FORO: Seção judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local da 
assinatura do contrato.  

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:10A30CCA 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 

 
A presidente da Comissão Especial para Credenciamento, designada 
através da Portaria nº 223/2022 de 12/05/2022, com base na Lei 
Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado 
de Credenciamento: 
  
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2022. 
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas para 
prestação de serviços de médicos generalistas para atendimento nas 
Unidades de Estratégia de Saúde da Família e no CAPS AD II, com 
carga horária de 40 horas semanais. 
  
EMPRESAS CREDENCIADAS: 
  
01 – CLINICA MÉDICA IRAIDA LTDA. - CNPJ nº 
46.762.008/0001-96, indicando a profissional médica IDAIDA 
ALDANA TAMAYO, CRM 49560/PR. 
  
02 - I N L GOMES LTDA. – CNPJ nº 46.365.451/0001-23, indicando 
a profissional médica INGRID NAYARA LIMA GOMES – CRM nº 
2611/AC. 
  
Francisco Beltrão/PR, 30 de junho de 2022. 
  
PRISCILA ALVES DE LUCA 
Presidente da Comissão Especial Para Credenciamento  

 
Publicado por: 

Raissa Katherine Weierbacher 
Código Identificador:F87D8A46 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 
 
A presidente da Comissão Especial para Credenciamento, designada 
através da Portaria nº 223/2022 de 13/05/2022, com base na Lei 
Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado 
de Credenciamento: 
  
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2022. 
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, para 
prestação de serviços médicos em regime de plantão na UPA – 
Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Saúde do 
bairro da Cango, no CAPS AD II e no Centro de Saúde da Cidade 
Norte, pelo período de 12(doze) meses. 
  
EMPRESA CREDENCIADA: 
  
01 – G CIRINO RODRIGUES LTDA. - CNPJ nº 45.865.221/0001-
23, indicando o profissional médico GUILHERME CIRINO 
RODRIGUES - CRM nº 49444/PR, credenciada para prestação dos 
serviços dos itens 01, 02 e 03. 
  
02 - I N L GOMES LTDA. – CNPJ nº 46.365.451/0001-23, indicando 
a profissional médica INGRID NAYARA LIMA GOMES – CRM nº 
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