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AVISO Nº 18 / 2022 

 

1. DO PROCESSO LICITATÓRIO  

Trata-se de processo licitatório objetivando o registro de preços para a futura e 

eventual aquisição de Materiais Hospitalares Diversos, derivado do Pregão Eletrônico Nº 

259/2021 – Protocolado sob nº 17.447.745-0 efetuado pela Secretaria de Estado da 

Administração e da Previdência (SEAP), por intermédio do Departamento de Logística 

para Contratações Públicas (DECON), com Ata de registro de preços vigente até 18 de 

outubro de 2022. 

2. DA ALTERAÇÃO 

Após análise do órgão gerenciador da Ata SRP, do órgão demandante do 

processo, da análise da AT/SEAP, autorização do Exmo. Secretário da Administração e 

Previdência, foi deferido o CANCELAMENTO do registro de preço dos Lotes 44 e 45, 

fornecedor: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA,  CNPJ: 05.247.406/0001-97. 

LOTES ITEM 

44 e 45  

6510.19110 - Coletor de Exame, Coletor de urina sistema fechado, Esteril, Descartável, Constitu-
ído de bolsa com capacidade 2000 ml com escala graduada a cada 25ml, Contendo em sua parte 
central campo de identificação e dados do paciente, Confeccionado com material apropriado e 
resistente, Sendo transparente na parte frontal e opaca ao verso, para uma melhor visualização 
do aspecto da diurese, Com válvula anti-refluxo de PVC, Fundo achatado para completo esvazi-
amento do coletor, Deve possuir na sua parte superior uma alça plástica, de alta resistência do 
tipo óculos para fixação ao leito, O sistema deverá ser composto de um Tubo de Extensão em 
PVC com 120cm de comprimento, transparente e fino, Clamp plástico, Tampa para conexão à 
Sonda Foley e Anel de PVC no Conector para retirada de amostra, O conector deve possuir um 
ajuste perfeito para sonda vesical com tampa protetora, EMBALAGEM: Individual, Em envelope 
de papel grau cirúrgico, Contendo na sua parte externa impressos em língua portugesa as se-
guintes informações: Identificação, Tamanho, Procedência, Data de fabricação,Validade e Lote, 
UNID. DE MEDIDA: Unitário  

Haja vista a empresa arrematante ter demonstrado a impossibilidade do 

fornecimento dos itens, nos termos c/c art. 15, I, do Decreto Estadual 7.303/2021. 

Foi anexado ao Sistema de Gestão de Materiais e Serviços – GMS, o extrato do 

Aditivo, a publicação no DIOE e a autorização do Exmo. Secretário da SEAP. 

 

Curitiba, 27 de janeiro de 2022.  
SEAP/DECON 


