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ATA DE PROCESSO FRACASSADO  

PROCESSO DE PESQUISA DE PREÇOS Nº 119/2022 
TERMO DE FOMENTO COMTIBA Nº 6166/2022 

 

 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  

OBJETO: CRANIOTOMO 
 

A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO 

– HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob 

o nº 76.591.569/0001-30, localizada na Avenida Iguaçu, 1472, bairro Água Verde, CEP 

nº 80.240-031, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, através do Setor de Licitações, 

em conformidade com as disposições contidas em lei e regulamentos, resolve instaurar 

o presente processo de PESQUISA DE PREÇOS N° 119/2022. 

  

1 – DA JUSTIFICATIVA PARA PESQUISA DE PREÇOS E DO PAGAMENTO 

 

1.1. Trata-se de CRANIOTOMO, cujo pagamento das despesas será realizado com 

recursos financeiros oriundos do TERMO DE FOMENTO COMTIBA Nº 6166/2022, 

estabelecido por intermédio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, cuja realização da execução do objeto deverá seguir os preceitos da 

Resolução nº 028/2011-TC, art. 18 §1º e §2º, a qual traz a seguinte redação:  

 
“O atendimento ao princípio da economicidade deverá ser comprovado mediante 
prévia pesquisa de preços junto a, no mínimo, 3 (três) fornecedores do ramo do 
bem ou do serviço a ser adquirido [...]”. “Os orçamentos deverão estar datados 
e discriminados de maneira que permitam comprovar que foi assegurada a 
isonomia aos interessados para fornecer o bem ou o serviço cotado”. 

 

1.2. Neste sentido e visando dar continuidade ao processo de contratação 

descrito no item 2.1 deste edital, optou–se pela realização de Pesquisa de 

Preços em consonância com a legislação vigente. 

 

2 – DO OBJETO 
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2.1. A presente Pesquisa de Preços tem por objeto a AQUISIÇÃO DE  CRANIOTOMO 

conforme condições, quantidades e especificações técnicas detalhadas abaixo: 

ITEM I - CRANIOTOMO 

 
QUANTIDADE: 01 (UM) UNIDADE 
VALOR UNITÁRIO: R$ R$ 242.000,00 
VALOR TOTAL: R$ R$ 242.000,00 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
Conjunto de trepanação composto por Drill, Trepano e Fresa, para procedimentos de 
neurológicos de crânio e coluna, com as seguintes características: 

 Unidade central de comando eletrônico com display digital, com irrigação 0-65 ml/min, 
com entrada para dois motores simultâneos, 100-240V, 50-60Hz, velocidade variável 0-
80.000 rpm, dimensões aproximadas 380x330x201mm, peso aproximado 9,5Kg. 

 Pedal de comando de velocidade, a prova d’água, desmontável para limpeza, cabo com 
no mínimo 5 m. 

 Dois cabos de conexão motor / unidade central, engate rápido e trava de segurança, no 
mínimo 3m, passível de limpeza mecânica ou manual e esterilizável em autoclave à 
vapor.  

 Motor para conexão de peças, velocidade máxima até 20.000rpm, potência máxima 
aproximada de 180W e torque máximo aproximado de 10Ncm, engate rápido 
(cabo/motor/ e motor/peças de mão), dimensões 23X123mm, peso 150g, passível de 
limpeza mecânica ou manual e esterilizável em autoclave à vapor. 

 Peça de mão (Trepano) com conexão de broca tipo Hudson, faixa de velocidade de 
100rpm a até 1.200rpm, potência máxima aproximada de 180W, engate rápido 
(cabo/motor e motor/fresa), alto torque para trepanação de aproximadamente 2,5 Ncm, 
com rotação a direita e à esquerda, dimensões aproximadas 35x166mm, peso 
aproximado 410g, passível de limpeza mecânica ou manual e esterilizável em autoclave 
à vapor. 

 Duas peças de mão (Craniótomo), tipo caneta, com motor integrado, velocidade máxima 
até 80.000rpm, potência máxima aproximada de 140W e torque máximo aproximado de 
2,2Ncm, com rotação a direita ou à esquerda, engate rápido (cabo/motor e motor/fresa), 
dimensões aproximadas 17x156mm, peso aproximado 121g, passível de limpeza 
mecânica ou manual e esterilizável em autoclave a vapor, com Protetor de dura-máter, 
fixo, tamanho médio, autolavável, engate rápido (motor). 

 Peça de mão (drill) angulada, tipo caneta, com motor integrado, velocidade máxima até 
80.000rpm, potência máxima aproximada de 140W torque máximo aproximado de 
2,2Ncm, com rotação a direita ou à esquerda, com área útil de aproximadamente 40mm, 
troca de fresas sem uso de chave, para cirurgias delicadas, engate rápido (cabo/motor 
e motor/fresa), dimensões aproximadas 16x177mm, peso aproximado 83g, passível de 
limpeza mecânica ou manual e esterilizável em autoclave à vapor; 

 Duas peças de mão (drill) angulada, tipo caneta, para acoplamento com motor integrado, 
velocidade máxima até 80.000rpm, potência máxima aproximada de 140W torque 
máximo aproximado de 2,2Ncm, com rotação a direita ou à esquerda, com área útil de 
aproximadamente 100mm, troca de fresas sem uso de chave, para cirurgias delicadas, 
engate rápido (cabo/motor e motor/fresa), dimensões aproximadas 16x177mm, peso 
aproximado 83g, passível de limpeza mecânica ou manual e esterilizável em autoclave 
à vapor; 

 
ACESSÓRIOS/COMPONENTES:  
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10 (dez) brocas em espiral 2 mm. 
01 (uma) fresa para perfuração cranial, (6/9mm), auto stop, desmontável para limpeza mecânica 
ou manual, autolavável, engate rápido Hudson. 
02 (duas) fresas para perfuração cranial, (9/12mm), auto stop, desmontável para limpeza 
mecânica ou manual, autolavável, engate rápido Hudson. 
03 (três) fresas cilíndricas para drill, tipo rosen de 04cm com diâmetros (2,3 / 3,0 mm). 
03 (três) fresas diamantadas para drill, tipo rosen de 04cm com diâmetros (1,4 / 2,3 / 3,0 / 3,5 / 
4,0 / 4,5 mm). 
03 (três) fresas cilíndricas para drill, tipo rosen de 13cm com diâmetros (2,3 / 3,0 mm). 
03 (três) fresas diamantadas para drill, tipo rosen de 13cm com diâmetros (1,4 / 2,3 / 3,0 / 3,5 / 
4,0 / 4,5 mm). 
10 (dez) frascos de óleo lubrificante para lubrificação dos motores e partes aplicáveis e 
compatível ao equipamento ofertado.  
03 (três) conectores compatíveis com o frasco de óleo e com o equipamento ofertado.  
 
A PROPOSTA DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DE FOLDER 
 

 

3 – DAS EMPRESAS CONVIDADAS 

3.1. Foram regularmente convidadas para esta Pesquisa de Preços as empresas abaixo 

relacionadas:  

1) BBRAUM – cecilia.gluck@bbraun.com 

2) DABASONS – elen@dabasons.com.br 

3) DENTSCLER -  vendas01@dentscler.com.br 

4) ENDOCIRUGICA  – orcamentos@endocirugica.com.br 

5) GRUPOKSS – licitacao@grupokss.com.br 

6) HOSPIMETAL – vendas3@hospimetal.com.br 

7) MEDICAL ADVANCE  – dyogo@medicalproadvance.com.br 

8) MEDICAL SYSTEMS – contato@msmedicalsystems.com.br 

9) MEDICALWAY – licitacao@medicalway.com.br 

10) MEDSAUDE – convenio1@medisaude.ind.br 

11) MEDTRONIC – rs.brvcotacoesprivadas@medtronic.com 

12) METAHOSPITALAR – gilson@metahospitalar.com.br 

13) STRYKER – licitacao01.stryker@cddconsulting.com.br 

14) TECHMINAS – comercial1@techminas.com 
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4 – DAS PROPOSTAS APRESENTADAS 

 

4.1 Apresentaram propostas tempestivamente, para o processo de PESQUISA DE 

PREÇOS N° 119/2022, as empresas relacionadas abaixo: 

 

a) STRYKER DO BRASIL LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

02.966.317/0002-93, apresentou proposta de preços que perfaz o valor total 

de R$ 182.179,25 (cento e  oitenta  e dois mil cento e setenta e nove reais 

e vinte e cinco centavos). A proposta foi apresentada em 23/11/2022 com 

data de validade de 60 dias.   

 

b) DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, 

regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 61.519.955/0001-44 apresentou 

proposta de preços que perfaz o valor total de R$ 201.774,35 (duzentos e um 

mil setecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). A 

proposta foi apresentada em 01/12/2022 com data de validade de 30 dias.   

 

c) LABORATÓRIOS B BRAUM S/A, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 31.673.254/0010-95, apresentou proposta de preços que perfaz o valor total 

de R$ 521.308,82 (quinhentos e vinte e um mil trezentos e oito reais e 

oitenta e dois centavos). A proposta foi apresentada em 28/10/2022 com 

data de validade de 60 dias.   

 

5 -  DO JULGAMENTO  

 

5.1   Embora a empresa STRYKER DO BRASIL LTDA, tenha apresentado a proposta de 

menor valor, após análise técnica pelo setor responsável constatou-se que o item ofertado 

não atende as especificações técnicas exigidas pelo comprador em sua integralidade, no 

seguinte quesito: “ não ofertou a segunda peça de mão para craniotomia, também não 

ofertou a segunda peça de mão de drill”. Por este motivo a referida empresa foi 

DESCLASSIFICADA TECNICAMENTE. 
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5.2   Na sequência passou-se à análise da proposta apresenta pela empresa DABASONS 

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA que apresentou a segunda melhor 

proposta. Contudo, após análise técnica pelo setor responsável, constatou-se que o item 

ofertado não atende as especificações técnicas almejadas: “não ofertou a segunda peça de 

mão para craniotomia, também não ofertou a segunda peça de mão de drill”. Diante disso, 

a empresa foi DESCLASSIFICADA TECNICAMENTE. 

 

5.3 Ato contínuo, prosseguiu-se para análise da terceira e última proposta que fora 

apresentada pela empresa LABORATÓRIOS B BRAUM S/A, a qual por sua vez 

constatou-se que proposta para o fornecimento do item está com valor muito acima do limite 

máximo disponível por este motivo a referida empresa foi DESCLASSIFICADA. 

 

5.4. Diante o exposto, o processo foi considerado como FRACASSADO, pois NENHUMA 

das propostas apresentadas cumpriu todas as exigências consideradas para fornecimento 

do item. Considerando a lisura da aquisição, posteriormente será aberto um novo processo 

de Pesquisa de Preços, momento em que será oportunizado a todos os fornecedores um 

novo prazo para reenvio de proposta atualizada que atenda as exigências contidas no edital 

caso haja interesse. 

 

6 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1. Considerando os motivos já elencados, o presente processo foi julgado 

FRACASSADO e encaminhado à área demandante para conhecimento e providências 

cabíveis.   

Curitiba, 5 de janeiro de 2023.  

 

 
 

Ana Lirman 
Assistente de Licitações 


