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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2020-PMM
I – DO PREÂMBULO:
1.1. O MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº
76.282.656/0001-06, com sede na Avenida XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, através da
Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – SEPAT, torna público que realizará licitação na Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO – Sistema de Registro de Preços - Forma de Fornecimento: Compra parcelada - Tipo de Licitação: Menor
Preço, objetivando REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, (Luvas, Máscaras,
etc), por solicitação da Secretaria de Saúde de Maringá - PR, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e
Logística - SEPAT. , a qual será regida pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pelo Decreto Municipal nº 97/2013,
de 08.01.2013 e Decreto nº 10.024/2019, bem como pelas demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação,
obedecendo ao seguinte calendário:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:30 hs do dia 07/MAIO/2020
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:30 hs do dia 07/MAIO/2020
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 hs do dia 08/MAIO/2020
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
1.1.1. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
1.2. Para participação na licitação, os interessados deverão cadastrar-se previamente em Agências do Banco do Brasil e/ou
acessar na Internet o site www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil S/A, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica
celebrado com o Município de Maringá e satisfaçam as disposições contidas nos incisos I e II do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006, com a nova redação imprimida pela Lei Complementar nº 147/2014 (que estão enquadradas
como EPP ou ME ou MEI).
1.3. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança (criptografia e
autenticação) em todas as fases, sendo conduzido por Pregoeiro designado pelo Prefeito do Município de Maringá e responsável
pelo processamento e julgamento.
1.4. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no item 1.1. deste Edital.
1.5. O presente Edital de Pregão Eletrônico estará à disposição dos interessados na Diretoria de Licitações da Secretaria
Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – SEPAT, à Av. XV de Novembro, 701 – Centro, 2º andar, nesta cidade de Maringá –
Estado do Paraná e no site www.maringa.pr.gov.br/portaldatransparencia/Licitações.
1.6. A retirada do Edital poderá ser feita nos dias úteis, no horário das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min,
mediante assinatura de recebimento.
1.7. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura do Pregão, observada a hora de abertura do certame,
quaisquer pessoas poderão solicitar esclarecimentos, requerer providências ou formular impugnação escrita contra
cláusulas ou condições do Edital.
1.7.1. Os protocolos poderão ser por meio eletrônico através do e-mail: licitamga@maringa.pr.gov.br. Manifestações
enviadas após o horário final de antecedência não serão aceitas.
1.8. As consultas e informações complementares referentes à presente licitação poderão ser feitas pelo e-mail:
licitamga@maringa.pr.gov.br, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública.
1.9.O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por
meio eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br.
1.10.É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES
DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 10.024/19, art. 30).
II – DO OBJETO:
2.1. O objeto deste Pregão é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, (Luvas,
Máscaras, etc), por solicitação da Secretaria de Saúde de Maringá - PR, através da Secretaria Municipal de Patrimônio
Compras e Logística - SEPAT., conforme quantidades estimadas e especificações constantes do ANEXO I, que integra o
presente Edital.
2.2. As quantidades constantes do ANEXO I são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.
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2.3. Os proponentes deverão apresentar cotação Menor Preço por Lote, observado que deverão cotar pelo valor total do
Lote.
2.4.Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações, nos termos do item 7 deste Edital.
III - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
3.1. A ATA de REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta integra o presente Edital na forma de seu Anexo V, a ser firmada entre o
Município de Maringá e o(s) vencedor(es) do certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
3.2. O vencedor do certame deverá entregar os produtos que lhe forem adjudicados nos prazos e nas formas estabelecidas no
Anexo I deste Edital.
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Serão consideradas em condições de participação neste Pregão Eletrônico as empresas que, tendo ramo de atividade
compatível com o objeto da presente licitação, apresentem os seguintes documentos, aceitos no original ou por qualquer
processo de cópia autenticada nas formas previstas no Artigo 32 da Lei Federal 8.666/93:
4.1.1. Quanto à habilitação jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresário individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, em se
tratando de sociedade empresarial, e, no caso de sociedade por ações, a ata registrada da assembleia de eleição
da diretoria;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
d) Ata, registrada na Junta Comercial, das assembleias que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor e ata
de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas;
e) Declarações de: Declaração de Responsabilidade (conforme modelo do Anexo II), Idoneidade (conforme modelo
constante do Anexo III, deste Edital), e de Não Existência de Trabalhadores Menores (conforme modelo constante
do Anexo IV, deste Edital), e de não parentesco – Art. 59 Inciso V da Lei Orgânica (conforme modelo constante do
Anexo VI, deste edital).
4.1.2. Quanto à regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda);
b) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do
artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições
devidas, por lei, a terceiros;
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais da sede da proponente,
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento
equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS).
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943.
4.1.3. Quanto à habilitação técnica:
a) Autorização de Funcionamento (AFE) de titularidade da empresa licitante, atualizados, expedida pela ANVISA,
pertinente com o objeto licitado, de acordo com o art. 50 da Lei Federal nº 6360/1976;
b) Alvará de Licença sanitária de titularidade da empresa licitante, expedido pelo órgão competente da esfera
Estadual ou Municipal da sede da licitante, atualizada, pertinente com o objeto licitado, conforme a Lei Federal nº
5.991/73 art. 21 ou Licença Sanitária Municipal Atualizada.
4.1.4.As licitantes também deverão anexar aos documentos, na plataforma eletrônica, as seguintes
declarações/documentos:
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4.1.4.1.Apresentar Cópia do Registro do Produto concedido pela ANVISA atualizado, preferencialmente indicando
o número do item a que se refere ou indicar quando o produto for isento de registro, anexando cópia de isenção de
registro para o produto licitado.
OBS: Para os itens em que for apresentado cópia do registro do produto, com a data de validade do produto escrito
VIGENTE, deverá constar A DATA DE IMPRESSÃO no documento obtido no site da ANVISA, sendo que a data de
impressão não poderá ultrapassar 60 dias.
4.1.4.2.No caso de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), que cumpre os requisitos
estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do
artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 (conforme modelo ANEXO IX).
4.1.4.3.Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, ou documento equivalente,
indicando a condição de ME ou EPP, devidamente atualizada, ou seja, com data não superior a 90 dias.
4.1.5.A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para o recebimento de
proposta deste Edital (data de emissão/expedição e validade), e em nenhum caso será concedido prazo
para apresentação de documentação que não foram anexados na plataforma eletrônica, bem como não
será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que
não sejam as condições exigidas neste Edital. Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de
que “não são válidas para fins licitatórios.”
4.1.5.1. Independente da ordem de classificação, todas as licitantes deverão estar com a documentação em
dia na data da licitação (no caso das ME, EPP e MEI, mesmo que vencida a data de validade dos
documentos de regularidade fiscal e trabalhista), pois caso convocada, deverá apresentar documentação
com a data de emissão igual ou anterior a data de abertura da licitação e não com a data da convocação;
4.1.6.Os documentos de habilitação deverão ser inseridos na plataforma eletrônica antes da abertura da
sessão pública.
4.1.7. O Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Prefeitura do Município de Maringá, em vigência na data da
apresentação das propostas, será aceito em substituição aos documentos enumerados nos subitens 4.1.1. (alíneas a, b,
c e d), 4.1.2. (alínea a).
4.1.7.1. As declarações previstas na alínea “e” do subitem 4.1.1. não são substituídas pela apresentação do
Certificado de Registro Cadastral.
4.2. Serão aceitas apenas as cópias legíveis, não sendo aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou
rasuradas.
4.3. As certidões que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo serão consideradas válidas desde que emitidas com
antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias da data prevista para a abertura do Pregão.
4.3.1. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, por
ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, consoante o subitem 4.3.1., será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de Maringá, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou certidões positivas com efeito de
certidão negativa.
4.3.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 4.3.2., implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
4.4. Na presente licitação é vedada a representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.
4.5. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, nem aquela que esteja suspensa de licitar pelo
Município de Maringá e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.
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4.6. LOTES EXCLUSIVOS PARA EPP ou ME ou MEI - Em relação aos LOTES 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, não poderão participar as empresas que não se enquadrem nas disposições
contidas nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, com a nova redação imprimida pela Lei
Complementar nº 147/2014 (que não estão enquadradas como EPP ou ME ou MEI).
4.7. A participação neste certame importa ao proponente irrestrita e irretratável aceitação das condições estabelecidas no presente
Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e
ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto em perfeitas condições de utilização e/ou funcionamento.

V – DA FORMA DE CREDENCIAMENTO:
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, ambas
intransferíveis, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A. sediadas no País ou acessar o site www.licitacoes–e.com.br.
5.2. A chave de identificação e a senha terão validade de 1 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico,
exceto quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A., devidamente justificada.
5.3. O sigilo da senha é de exclusiva responsabilidade do usuário, bem como o uso em qualquer transação efetuada diretamente
ou por seu representante.
5.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
5.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006,
modificada pela Lei Complementar Federal 147/2014 com as alterações e para que essas possam usufruir do tratamento
diferenciado previsto no Capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, a declaração em campo próprio do
sistema eletrônico, identificando-se como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como o preenchimento da declaração
constante do Anexo nº 10, documento imprescindível para habilitação.
5.6. As declarações referidas no item anterior servirão como comprovação do enquadramento da PROPONENTE como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso, as quais declararão, sob as penas da lei, que cumprem os
requisitos legais para a qualificação como “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, estando aptas a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006.
VI – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO:
6.1. A participação na presente licitação se dará por meio da digitação da senha pessoal do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados rigorosamente
a data e o horário limite estabelecidos neste Edital.
6.2. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, na opção Acesso
Identificado.
6.3. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das exigências de habilitação especificadas
neste Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem realizadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão eletrônico, ficando
responsável pelo ônus da perda de negócios em decorrência da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
VII – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO:
7.1. A partir do horário previsto neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de
preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a devida aceitabilidade.
7.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da
sessão de lances.
7.3. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.
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7.4. Somente serão aceitos lances com valores inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.6. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, de plano, aquelas que ofertarem preços superiores ao
valor máximo estipulado neste Edital para cada item, bem como aquelas que não estejam em conformidade com os outros
requisitos estabelecidos neste Edital.
7.7. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos
os participantes.
7.8. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados do valor, em tempo real, do menor lance
registrado.
7.9. O sistema não identificará os autores dos lances aos demais participantes.
7.10. Será adotado o modo de disputa ABERTO, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado.
7.11. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.12. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
7.13. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 7.12 a sessão pública será encerrada
automaticamente.
7.14.Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no item 7.12, o pregoeiro
poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço
disposto no parágrafo único do art. 7º Decreto nº 10.024/19, mediante justificativa.
7.15. Apurado o menor preço, todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar :
a) se o menor preço foi proposto por licitante enquadrada ou não como microempresa ou empresa de pequeno porte;
b) comprovando-se que a licitante vencedora não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, se
dentre as demais classificadas há presença de empresa que assim se enquadre.
7.16. Consoante o disposto no artigo 44 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, será assegurado, como critério
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
7.16.1.Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
7.17. Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar
nova proposta de preço INFERIOR àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.16.1., na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado
sorteio entre elas, para que se identifique a que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
d) Na hipótese de não se efetivar a contratação nos termos previstos neste item 7.17, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.18. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances, após
negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. As licitantes terão duas horas,
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contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos
complementares, adequada ao último lance ofertado.
7.19. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro efetuará consulta ao cadastro de licitante no Banco do Brasil S/
A., para comprovar a regularidade de situação do autor da proposta, cabendo ao Pregoeiro verificar ainda o cumprimento das
demais exigências para habilitação especificadas no item IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO deste Edital.
7.20. Se o licitante que apresentar a proposta ou lance de menor valor não cumprir às exigências de habilitação, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta
ou lance que atenda o Edital. Nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.
7.21. Constatado o atendimento das exigências estabelecidas neste Edital, o objeto da licitação será adjudicado ao autor da
proposta com lance de menor valor.

7.22. Se o(s) produto(s) que fizer(em) parte dos LOTES 01, 02 e 03 (com ampla
concorrência) e também dos LOTES 26, 27 e 28 (exclusivo para ME, EPP e MEI), for(em)
arrematado(s) pela mesma empresa, a(s) contratação(ões) deverá(ão) ocorrer pelo menor
preço ofertado.
VIII – DAS PROPOSTAS DE PREÇO:
8.1. A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente:
a) examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve do Pregoeiro todas as informações necessárias
para a sua formulação;
b) considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta totalmente condizente com o
objeto licitado;
c) sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços em
todas as fases.
8.2. As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer despesas necessárias e indispensáveis para a
perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em
conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus Anexos e os fatores a
seguir:
a) deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, incluindo
mão de obra, seguros, frete, encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e outras despesas necessárias à
perfeita execução do objeto deste Edital e do respectivo contrato;
b) especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente Edital;
c) validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da apresentação da mesma, podendo ser
suspenso esse prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial, e também na fase de
apresentação de amostras, se solicitadas.
d) os valores cotados deverão ser expressos em Real, com apenas 02 (duas) casas após a vírgula.
8.2.1. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio
(DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES) as ESPECIFICAÇÕES e as MARCAS dos produtos ofertados, inclusive com o
modelo (quando for o caso), conforme a ficha técnica descritiva do produto.
8.2.2. A proposta de preços deverá ser elaborada observando-se as especificações técnicas mínimas estabelecidas no
edital e seus anexos, objeto desta licitação. Será exigido o preenchimento do campo DESCRIÇÃO DETALHADA DO
OBJETO OFERTADO, com as especificações do objeto de maneira que seja possível analisar a conformidade do objeto
ofertado com as exigências do Edital (o código do modelo cotado pela empresa, cor, marcas, medida, referências,
tipo, acondicionamento e capacidade/conteúdo da embalagem etc.), em conformidade com as especificações
contidas no Anexo-I. A descrição referida, pela empresa, deve ser firme e precisa, demonstrando o preenchimento das
características exigidas, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgador a ter mais de um
resultado.
8.3. O Município de Maringá não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se
alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto, na forma da lei.
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8.4. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da empresa ou de
representante.
8.5. O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento
de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei Federal
nº 8.666/93.
8.6. Para o julgamento das propostas de preços será adotado o critério de Menor Preço Por Lote, observado o prazo para
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas
neste Edital.
8.7. Serão desclassificadas de plano as propostas de preços que:
a) cotarem preços acima do valor máximo estipulado no Edital para cada item do Lote cotado;
b) deixarem de apresentar os preços cotados para cada item de cada Lote cotado.
c) Em relação aos LOTES 04 a 18, as Empresas que não se enquadrem nas disposições contidas nos incisos I e II do
art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, com a nova redação imprimida pela Lei Complementar nº 147/2014 (que
não estão enquadradas como EPP ou ME ou MEI).
d) Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
IX – DOS RECURSOS:
9.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal.
9.2. Após declarado vencedor, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do portal
eletrônico, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facultada a juntada de memoriais e o
inteiro teor das razões de recurso no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
9.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.
9.4. Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de
interpor o recurso pela proponente.
9.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
9.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.7. Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior competente por intermédio da que praticou o ato. Os protocolos
poderão ser por meio eletrônico através do e-mail: licitamga@maringa.pr.gov.br.
9.8. Não serão aceitos recursos cuja petição tenham sido apresentados fora do prazo e/ou apresentada por quem não está
legalmente habilitado para representar a empresa licitante.
X – DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela(s) licitante(s) vencedora(s) sem
justificativa aceita pela Prefeitura do Municipal de Maringá, sujeitará a licitante à aplicação das penalidades previstas nos Artigos
86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades, conforme a gravidade:

Advertência;





Multa, nas seguintes condições:
a) multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) do valor total do contrato por dia de atraso na
entrega, instalação e/ou prestação do serviço, a partir do 1° (primeiro) dia de atraso após a data fixada pela
Contratante, até o percentual máximo de 7% (sete por cento), calculada sobre o valor total do contrato.
b) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato pela
inadimplência além do previsto na alínea 'a caracterizando inexecução total do mesmo.
Obs. As multas previstas são cumuláveis, caso constatada a incidência de mais de uma das penalidades;
Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de
Maringá, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
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aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração do Município de
Maringá pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

Sem prejuízo das multas a licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o município de
Maringá, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos seguintes casos:
a) Cometer fraude fiscal;
b) Apresentar documento falso;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Fizer declaração falsa
e) Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
f) Não mantiver a proposta.
10.2. Para os fins da alínea “c”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº
8.666/93.
10.3. Para os fins da alínea “e”, será cobrada a multa de 10,00 % (dez por cento) sobre o valor global da proposta, em caso de
recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação.
10.4. A aplicação das sanções previstas neste processo não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº.
8.666/1993, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Prefeitura do Município
de Maringá:
10.5. A mora no cumprimento da obrigação, além de sujeitar à contratada a multa, autoriza o CONTRATANTE, em prosseguimento
ou na reincidência, a rescindir o contrato e a punir o faltoso com suspensão do direito de participar de licitações ou contratar com a
Administração.
10.6. As multas serão cobradas pelo Município de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente e, caso a Contratada não
venha a recolhê-la, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
Prefeitura do Município de Maringá, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas.
10.7. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Prefeitura do Município de Maringá, em favor
da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da
Lei.
10.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
10.9. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e
penal a que estiver sujeita.
10.10. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e ampla defesa.
10.11. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração ou documento falso em qualquer fase da
licitação ou contrato; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula
contratual ou editalícia não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por
cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções.
10.12. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá – PR.
10.13. As sanções mencionadas não excluem a aplicação de demais sanções previstas em lei e no Edital, aplicáveis ao caso
concreto.
XI – DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:
11.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de Maringá elaborará a respectiva ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS com a(s) proponente(s) vencedora(s), visando à execução do objeto desta licitação, nos termos da minuta que constitui
o Anexo VI deste Edital.
11.2. A proponente vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para assinar a mencionada ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, na Diretoria de Licitações da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística, no endereço
constante no preâmbulo deste Edital.
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11.2.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela proponente vencedora
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município.
11.3. A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, dentro do prazo
estabelecido no presente instrumento, a sujeitará à aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1. e 10.4. deste Edital,
podendo o Município convidar, sucessivamente, por ordem de classificação, as demais licitantes, para assinatura da Ata, após
comprovação da compatibilidade de sua proposta e habilitação com esta licitação.
11.4. No ato da contratação, a proponente vencedora deverá apresentar documento de procuração devidamente reconhecido em
cartório, que habilite o seu representante a assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS em nome da empresa.
11.5. A assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS estará condicionada à comprovação da regularidade da situação da
proponente vencedora junto ao INSS e FGTS.
11.6. Este Edital e seus Anexos integrarão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, independentemente de transcrição.
11.7. Essa Administração Municipal não se obriga a adquirir os itens registrados dos licitantes vencedores, no todo ou em partes,
ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, para aquisição de um ou mais itens,
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, conforme estabelecido no § 4º, do Art. 15,
da Lei nº 8.666/93
11.8. Os produtos adquiridos pelo Município de Maringá, através de suas Secretarias, serão pagos pela Secretaria Municipal de
Fazenda, no prazo estabelecido no Anexo I deste Edital.
XII – DOS PRAZOS:
12.1. O prazo de entrega do objeto é o previsto no Anexo I deste Edital, contado do recebimento da respectiva Nota de Empenho.
12.2. O pagamento pelo fornecimento do objeto licitado será efetuado na forma estabelecida no Anexo I deste Edital.
12.2.1. Os preços oferecidos serão irreajustáveis.
XIII – DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO:
13.1. A Administração do Município de Maringá convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta
para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente (nota de empenho)
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
13.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante
o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do Município de Maringá.
13.3. É facultado à Administração do Município de Maringá, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e
condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada,
quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação prevista no art. 81 da
Lei n.º 8.666/93.
13.4. Caberá a contratada manter-se, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas
neste Pregão.
13.5. A contratada está obrigada não só pelos termos do contrato, mas, também, por todos os termos do instrumento convocatório
e de sua proposta, por força do artigo 3º da Lei n.º 8.666/93.
13.6. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado,
na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.
13.7. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
Reconhecendo os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da citada lei de licitações.
13.8. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Município de Maringá, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.
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XIV – DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:
14.1. Caso julgue necessário, a Comissão Técnica de apoio a licitação, poderá solicitar amostras das empresas classificadas em
primeiro lugar, após o término da fase de lances, objetivando verificar se os produtos ofertados atende as exigências do Edital.
14.2. A Empresa que receber a solicitação de amostra deverá apresentar duas (02) amostra acompanhado de catálogo e ficha
técnica do produto, no prazo de até 05 dias úteis, após a classificação dos itens pelo pregoeiro;
14.3. Todas as amostras deverão ser entregues relacionadas em lista, com duas vias, com a identificação da empresa licitante,
com as seguintes especificações: nº. Do Pregão a que está relacionado, quantidades de amostras entregues com dados por lote
de: marca modelo, código do modelo/produto, procedência, lote, validade e nº. Registro Anvisa;
14.4. As amostras deverão ser entregues na embalagem original do fabricante, contendo externamente os dados de identificação
do produto conforme legislação vigente e o especificado em cada lote. Cada amostra deverá estar identificada com o nº. do
Pregão e o lote a que se refere.
LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS:
ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARINGÁ
AV. AVENIDA CENTENÁRIO Nº 400, BOX 03, ZONA 08, CEP 87050-040 MARINGÁ-PR
TELEFONE (44) 3901 6550 – A/C- ELIANE OU LILIAN
SÓ SE ADMITIRÁ ENTREGA DE AMOSTRAS NOS DIAS ÚTEIS DAS 08H00MIN ÁS 17H00MIN.
14.5. Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início da entrega dos materiais ofertados e as mesmas
deverão ser fornecidas sem ônus financeiros para a Contratante, que poderá usá-las para teste, devolução ou doação, conforme
achar conveniente e necessário;
14.6. Se o 1º não apresentar a amostra, ou se esta não atender o Edital, será convocado o 2º classificado e assim sucessivamente.
14.7. Terá a amostra desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, a Empresa que:
-Não apresentar a amostra no prazo e nas condições solicitadas;
-Apresentar produto de baixa qualidade;
-O produto ofertado não contemplar as exigências do Edital e de seus anexos, ou a legislação aplicada.
14.8. Para a Análise das amostras será adotado o critério objetivo de comparação entre a especificação do material proposto
pela empresa e a especificação mínima exigida para o item, neste Termo de Referência, para que seja possível verificar se a
amostra apresentada atende as condições mínimas exigidas;
14.9. As amostras serão analisadas por Pessoal Técnico, testando a resistência, aderência, durabilidade, qualidade e outros
aspectos que garantem a qualidade dos Materiais;
14.10. A avaliação das amostras será realizada pela Comissão Técnica nomeada em PORTARIA pelo Gabinete do
Prefeito/Maringá, no 6º dia útil, contados após o encerramento dos lances, às 14h30min, no setor de MMH, da Gerência de Apoio,
Diagnostico e Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Centenário nº.400, Maringá, PR, onde será
avaliado se as amostras apresentadas encontram-se de acordo com o descritivo do Edital.
14.11. A não apresentação das amostras solicitadas dentro do prazo estabelecido, se for constatado que as mesmas não atendem
ao que está especificado no objeto, implicará na sua desclassificação para o respectivo lote.
14.12. As amostras apresentadas pelos proponentes, classificado ou desclassificado serão retidas sem ônus pela Secretaria
Municipal de Saúde, que poderá usá-las para teste, devolução ou doação, conforme achar conveniente e necessário.
XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1. O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas ou julgar
necessário.
15.2. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
15.3. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos proponentes, prevalecerão sempre,
para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.
15.4. O Município de Maringá se reserva no direito de revogar, anular ou transferir a presente licitação, em caso de interesse
público.
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15.5. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município 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.
15.5.1. O Município poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
15.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação, sendo que a falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
revogação da adjudicação ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo
Pregoeiro, sob pena de desclassificação ou inabilitação.
15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente, desde que seja
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
15.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as proponentes,
desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
15.10. As decisões referentes a este processo de licitação poderão ser comunicadas às proponentes por qualquer meio de
comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Órgão Oficial do Município.
15.11. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
15.12. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
15.13. Não cabe ao BANCO DO BRASIL S/A qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o
licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação
financeira da negociação realizada.
15.14. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o desta cidade de Maringá,
Estado do Paraná.
15.15. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 8h00min às 11h30min e das 13h30min às
17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Diretoria de Licitações - Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e
Logistica, para melhores esclarecimentos.
15.16. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será
devolvida à proponente.
15.17. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou
não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviços e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculados, que
mantenham os mais elevados padrões de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual.
15.17.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com
a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros;
b) “prática fraudulenta”: qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável
induza ou tente induzir uma parte a erro, com objetivo de obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem,
ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
c) “prática colusiva”: uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive
influenciar indevidamente as ações de outra parte;
d) “prática coercitiva”: prejudicar ou causar dano, ou ameaçar, prejudicar ou causar dano, direta ou
indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar indevidamente as ações de
uma parte;
e) “prática obstrutiva”: (I) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer
declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de
prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte
interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu

11

Processo nº. 1032/2020
Folha nº. _________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
Av. XV de Novembro, 701 – Centro – CEP 87013-230
Fone (44) 3221-1284 / 3221-1575 – Fax (44) 3221-1340
www.maringa.pr.gov.br
E-MAIL:licitamga@maringa.pr.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2020-PMM
prosseguimento, ou (II) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco
de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no subitem 14.17.5 abaixo:
15.17.2. Rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a outorga do contrato, ou
qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou
funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
concorrer para o contrato em questão;
15.17.3. Declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato se, a
qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo
envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisição ou de
implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao
Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no
momento em que tomou conhecimento dessas práticas;
15.17.4. Sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de sanção
cabíveis do Banco, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (I) para a outorga de contratos
financiados pelo Banco; e (II) para ser designado subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa
elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco;
15.17.5. Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, consultores,
prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros
documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais
designados pelo Banco.
15.18. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada,
a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
15.19. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.
XVI – DOS ANEXOS:
16.1. Compõem este Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I

Especificações do objeto licitado

ANEXO II

Modelo de Declaração de Responsabilidade

ANEXO III

Modelo de Declaração de Idoneidade

ANEXO IV

Modelo de Declaração de Não Existência de Trabalhadores Menores

ANEXO V

Minuta da Ata de Registro de Preços

ANEXO VI

Modelo de Declaração de Não Parentesco – Art. 59 Inciso v da Lei Orgânica

ANEXO VII

Modelo de Nota de Empenho

ANEXO VIII

Termo de Referência

ANEXO IX

Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Maringá, 14 de abril de 2020.

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Prefeito Municipal
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ANEXO I
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2020-P.M.M. -REG. PREÇOS
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, (Luvas, Máscaras, etc), por
solicitação da Secretaria de Saúde de Maringá - PR, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística SEPAT., para um período de 12 (doze) meses.
LOTES 01 AO 03 – COM AMPLA CONCORRÊNCIA PARA EMPRESAS DE QUAISQUER PORTES
LOTE 1 – Valor Máximo do Lote: R$ 286.650,00 (duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais)
Valor
Valor
Valor
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo
Marca
Unitário
Unitário
Total
Proposto

1

4981

13.650

Luva de látex liso 100% natural para
procedimentos,
disponíveis
no
mínimo nos tamanhos PP, P, M, G,
ambidestra, hipoalergênica,
não
estéril. Embaladas em caixa tipo box
CAIXA dispensador com 100 unidades,
contendo registro no Ministério da
Saúde e com Certificado de
Aprovação – CA, aprovado para
proteção das mãos do usuário contra
agentes biológicos.

21,00

286.650,00

LOTE 2 – Valor Máximo do Lote: R$ 244.125,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais)
Valor
Valor
Valor
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo
Marca
Unitário
Unitário
Total
Proposto

1

1664

11.625

Luva de látex 100% natural para
procedimentos, tamanho médio,
individual, ambidestra, lubrificada
com
material
bioabsorvível,
resistente
á
tração,
atóxica,
hipoalergenica,
não
estéril,
totalmente impermeável à água e a
outros fluídos (sangue, secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para a
CAIXA
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem.
Embaladas em caixa tipo box
dispensador com 100 unidades,
contendo dados de identificação,
procedência,
data
fabricação,
validade, nº lote e registro no
ministerio da saúde. Com CA e lote
descritos no punho de cada unidade.

21,00

Valor Total
Proposto

Valor Total
Proposto

244.125,00
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LOTE 3 – Valor Máximo do Lote: R$ 275.625,00 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais)
Valor
Valor
Valor
Valor Total
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo
Marca
Unitário
Proposto
Unitário
Total
Proposto

1

89119

13.125

Luva de látex 100% natural para
procedimentos, tamanho pequeno,
individual, ambidestra, lubrificada
com
material
bioabsorvível,
resistente
á
tração,
atóxica,
hipoalergenica,
não
estéril,
totalmente impermeável à água e a
outros fluídos (sangue, secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para a
CAIXA
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem.
Embaladas em caixa tipo box
dispensador com 100 unidades,
contendo dados de identificação,
procedência,
data
fabricação,
validade, nº lote e registro no
ministerio da saúde. Com CA e lote
descritos no punho de cada unidade.

21,00

275.625,00

LOTES 04 AO 28 – EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MPEs
LOTE 4 – Valor Máximo do Lote: R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)
Valor
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Unitário

1

87916

1.600

UND

Lâmina de bisturi estéril, descartável,
nº 22, confeccionada em aço
carbono, em formato anatômico, com
duplo filamento de precisão, isenta
de asperezas e sinais de oxidação,
adaptável a cabos de bisturi das
marcas edlo, erwin guth e quinelato.
Embalagem unitária em invólucro
aluminizado, contendo externamente
dados de identificação do produto,
data fabricação, validade, lote e
registro no ministerio da saúde.

0,36

Valor
Máximo
Total

1662

4.600

UND

Lâmina de bisturi estéril, descartável,
nº 23, confeccionada em aço
carbono, em formato anatômico, com
duplo filamento de precisão, isenta
de asperezas e sinais de oxidação,

0,32

Valor
Unitário
Proposto

Valor Total
Proposto

Marca

Valor
Unitário
Proposto

Valor Total
Proposto

576,00

LOTE 5 – Valor Máximo do Lote: R$ 1.472,00 (um mil, quatrocentos e setenta e dois reais)
Valor
Valor
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo
Unitário
Total
1

Marca

1.472,00
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adaptável a cabos de bisturi das
marcas Edlo, Erwin Guth e
Quinelato. Embalagem unitária em
invólucro aluminizado, contendo
externamente dados de identificação
do
produto,
data
fabricação,
validade, lote e registro no ministerio
da saúde.

LOTE 6 – Valor Máximo do Lote: R$ 118,40 (cento e dezoito reais e quarenta centavos)
Valor
Valor
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo
Unitário
Total

1

87918

370

UND

Lâmina de bisturi estéril, descartável,
nº 24, confeccionada em aço
carbono, em formato anatômico, com
duplo filamento de precisão, isenta
de asperezas e sinais de oxidação,
adaptável a cabos de bisturi das
marcas edlo, erwin guth e quinelato.
Embalagem unitária em invólucro
aluminizado, contendo externamente
dados de identificação do produto,
data fabricação, validade, lote e
registro no ministerio da saúde.

0,32

1

87919

5.500

PAR

1,18

Valor
Unitário
Proposto

Valor Total
Proposto

Marca

Valor
Unitário
Proposto

Valor Total
Proposto

118,40

LOTE 7 – Valor Máximo do Lote: R$ 6.490,00 (seis mil, quatrocentos e noventa reais)
Valor
Valor
Item Cód. Quant. Unid. Descrição
Máximo
Máximo
Unitário
Total
Luva cirúrgica estéril
nº 6,0,
confeccionada em látex 100%
natural, íntegro e uniforme, formato
anatômico, punho ajustável com
bainha ou friso, lubrificada com
material bioabsorvível, totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem,
atóxica, hipoalergênica. Invólucro
interno com dado de identificação de
mão esquerda e direita. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico,
permitindo
abertura
asséptica,
contendo dados de identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro no ministerio da saúde. Com
CA e lote descritos no punho de cada
par.

Marca

6.490,00
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LOTE 8 – Valor Máximo do Lote: R$ 15.960,00 (quinze mil, novecentos e sessenta reais)
Valor
Valor
Valor
Valor Total
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo
Marca
Unitário
Proposto
Unitário
Total
Proposto

1

445

12.000

PAR

Luva cirúrgica estéril nº 6.5,
confeccionada em látex 100%
natural, íntegro e uniforme, formato
anatômico, punho ajustável com
bainha ou friso, lubrificada com
material bioabsorvível, totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem,
atóxica, hipoalergênica. Invólucro
interno com dado de identificação de
mão esquerda e direita. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico,
permitindo
abertura
asséptica,
contendo dados de identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro ministerio da saúde. com CA
e lote descritos no punho de cada
par.

1,33

15.960,00

LOTE 9 – Valor Máximo do Lote: R$ 19.285,00 (dezenove mil, duzentos e oitenta e cinco reais)
Valor
Valor
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo
Marca
Unitário
Total

1

446

14.500

PAR

Luva cirúrgica estéril nº 7.0,
confeccionada em látex 100%
natural, íntegro e uniforme, formato
anatômico, punho ajustável com
bainha ou friso, lubrificada com
material bioabsorvível, totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem,
atóxica, hipoalergênica. Invólucro
interno com dado de identificação de
mão esquerda e direita. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico,
permitindo
abertura
asséptica,
contendo dados de identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro no ministerio da saúde. com
CA e lote descritos no punho de cada
par.

1,33

Valor
Unitário
Proposto

Valor Total
Proposto

19.285,00
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LOTE 10 – Valor Máximo do Lote: R$ 22.610,00 (vinte e dois mil, seiscentos e dez reais)
Valor
Valor
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo
Unitário
Total

1

447

17.000

PAR

Luva cirúrgica estéril nº 7.5,
confeccionada em látex 100%
natural, íntegro e uniforme, formato
anatômico, punho ajustável com
bainha ou friso, lubrificada com
material bioabsorvível, totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem,
atóxica, hipoalergênica. Invólucro
interno com dado de identificação de
mão esquerda e direita. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico,
permitindo
abertura
asséptica,
contendo dados de identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro ministerio da saúde. Com CA
e lote descritos no punho de cada
par.

1,33

LOTE 11 – Valor Máximo do Lote: R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais)
Valor
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Unitário

1

247763

3.000

PAR

Luva cirúrgica estéril nº 6,5, 100 %
isenta de látex de borracha natural,
sem pó, íntegro e uniforme, formato
anatômico, punho ajustável com
bainha
ou
friso,
totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem,
atóxica, hipoalergênica. Invólucro
interno com dado de identificação de
mão esquerda e direita. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico,
permitindo
abertura
asséptica,
contendo dados de identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro no ministerio da saúde com
CA e lote descritos no punho de cada
par.

1,72

Marca

Valor
Unitário
Proposto

Valor Total
Proposto

Marca

Valor
Unitário
Proposto

Valor Total
Proposto

22.610,00

Valor
Máximo
Total

5.160,00
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LOTE 12 – Valor Máximo do Lote: R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais)
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Valor
Máximo
Unitário
1

247764

3.000

PAR Luva cirúrgica estéril nº 7.0, 100%
isenta de látex de borracha natural,
sem pó, íntegro e uniforme, formato
anatômico, punho ajustável com
bainha
ou
friso,
totalmente
impermeável à água e a outros fluídos
(sangue, secreções, excreções e
soluções
saneantes).
Permitindo
sensibilidade tátil para a palpação de
veias ou artérias, resistente ao
calçamento da luva de acordo com
técnica de enfermagem, atóxica,
hipoalergênica. Invólucro interno com
dado de identificação de mão
esquerda e direita. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico,
permitindo
abertura
asséptica,
contendo dados de identificação,
procedência, tipo e data esterilização,
validade, nº lote e registro no
ministerio da saúde com CA e lote
descritos no punho de cada par.

1,72

LOTE 13 – Valor Máximo do Lote: R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais)
Valor
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Unitário

1

247765

3.000

PAR

Luva cirúrgica estéril nº 7.5, 100%
isenta de látex de borracha natural,
sem pó, íntegro e uniforme, formato
anatômico, punho ajustável com
bainha
ou
friso,
totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem,
atóxica, hipoalergênica. Invólucro
interno com dado de identificação de
mão esquerda e direita. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico,
permitindo
abertura
asséptica,
contendo dados de identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro no ministerio da saúde com
CA e lote descritos no punho de cada
par.

1,72

Valor
Máximo
Total

Marca

Valor
Unitário
Proposto

Valor Total
Proposto

5.160,00

Valor
Máximo
Total

Marca

Valor
Unitário
Proposto

Valor Total
Proposto

5.160,00

LOTE 14 – Valor Máximo do Lote: R$ 8.512,00 (oito mil, quinhentos e doze reais)
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Item

1

Cód.

448

Quant. Unid.

6.400

Descrição

Luva cirúrgica estéril nº 8.0,
confeccionada em látex 100%
natural, íntegro e uniforme, formato
anatômico, punho ajustável com
bainha ou friso, lubrificada com
material bioabsorvível, totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
PAR
acordo com técnica de enfermagem,
atóxica, hipoalergênica. Invólucro
interno com dado de identificação de
mão esquerda e direita. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico,
permitindo
abertura
asséptica,
contendo dados de identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro ministerio da saúde. Com CA
e lote descritos no punho de cada
par.

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

1,33

8.512,00

LOTE 15 – Valor Máximo do Lote: R$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais)
Valor
Valor
Item
Cód.
Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo
Unitário
Total

1

243619

2.000

PAR

Luva cirúrgica estéril nº 8.5,
confeccionada em látex 100%
natural, íntegro e uniforme, formato
anatômico, punho ajustável com
bainha ou friso, lubrificada com
material bio-absorvível, totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem,
atóxica, hipoalergênica. Invólucro
interno com dado de identificação de
mão esquerda e direita. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico,
permitindo
abertura
asséptica,
contendo dados de identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro no ministerio da saúde com
CA e lote descritos no punho de cada
par.

1,33

Marca

Marca

Valor
Unitário
Proposto

Valor Total
Proposto

Valor
Valor Total
Unitário
Proposto
Proposto

2.660,00
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LOTE 16 – Valor Máximo do Lote: R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais)
Valor
Item Cód.
Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Unitário

1

449

4.800

Luva de látex 100% natural para
procedimentos, tamanho grande,
individual, ambidestra, lubrificada
com
material
bioabsorvível,
resistente
á
tração,
atóxica,
hipoalergenica,
não
estéril,
totalmente impermeável à água e a
outros fluídos (sangue, secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para a
CAIXA
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem.
Embaladas em caixa tipo box
dispensador com 100 unidades,
contendo dados de identificação,
procedência,
data
fabricação,
validade, nº lote e registro no
ministerio da saúde. Com CA e lote
descritos no punho de cada unidade.

21,00

LOTE 17 – Valor Máximo do Lote: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
Valor
Item Cód.
Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Unitário

1

243875

250

Luva nitrílica (borracha sintética) sem
pó,
tamanho
grande,
para
procedimentos não estéreis, para o
uso médico hospitalar, isenta de
látex,
individual,
ambidestra,
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes),
permitindo sensibilidade tátil para a
Caixa
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem.
Embaladas em caixa tipo box
dispensador com 100 unidades,
contendo dados de identificação,
procedência,
data
fabricação,
validade, nº lote, CA e registro no
ministerio da saúde.

22,00

LOTE 18 – Valor Máximo do Lote: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
Valor
Item Cód.
Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Unitário
1

243876

300

Caixa Luva Nitrílica (borracha sintética)
sem Pó, tamanho Médio, para
procedimentos não estéreis, para o
uso médico hospitalar, isenta de

22,00

Valor
Máximo
Total

Marca

Valor
Valor Total
Unitário
Proposto
Proposto

Marca

Valor
Valor Total
Unitário
Proposto
Proposto

Marca

Valor
Valor Total
Unitário
Proposto
Proposto

100.800,00

Valor
Máximo
Total

5.500,00

Valor
Máximo
Total
6.600,00
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látex,
individual,
ambidestra,
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes),
permitindo sensibilidade tátil para a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem.
Embaladas em caixa tipo box
dispensador com 100 unidades,
contendo dados de identificação,
procedência,
data
fabricação,
validade, nº lote, CA e registro no
ministerio da saúde.

LOTE 19 – Valor Máximo do Lote: R$ 11.000,00 (onze mil reais)
Item

1

Cód.

24387
4

Quant.

500

Unid.

Descrição

Luva nitrílica (borracha sintética) sem
pó,
tamanho
pequeno,
para
procedimentos não estéreis, para o
uso médico hospitalar, isenta de
látex,
individual,
ambidestra,
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes),
permitindo sensibilidade tátil para a
Caixa
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem.
Embaladas em caixa tipo box
dispensador com 100 unidades,
contendo dados de identificação,
procedência,
data
fabricação,
validade, nº lote, CA e registro no
ministerio da saúde.

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

22,00

11.000,00

Marca

Valor
Valor Total
Unitário
Proposto
Proposto

LOTE 20 – Valor Máximo do Lote: R$ 34.430,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais)
Valor
Valor
Valor
Valor Total
Item Cód.
Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo Marca Unitário
Proposto
Unitário
Total
Proposto

1

89860

313.000

UND

Máscara cirúrgica descartável com 3
camadas sendo duas externas em
não tecido- TNT e filtro bacteriológico
interno, com gramatura mínima de 30
em cada camada, com elástico para
fixação nas orelhas, com 3 pregas
horizontais, clip nasal embutido,
hipoalergênica, atóxica, inodora.
Deve conter na embalagem dados
de identificação, procedência, data
de fabricação, validade, nº lote e
registro no ministerio da saúde.

0,11

34.430,00
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LOTE 21 – Valor Máximo do Lote: R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais)
Valor
Valor
Valor
Valor Total
Item Cód.
Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo Marca Unitário
Proposto
Unitário
Total
Proposto

1

87959

11.500

UND

Máscara cirúrgica descartável de
amarrar, com 3 camadas, com filtro
bacteriológico, confeccionada em
não tecido, com gramatura mínima
de 30 em cada camada, com 4 tiras,
com pregas horizontais, clip nasal
embutido, hipoalergênica, atóxica,
inodora, maleável e resistente. Deve
conter na embalagem dados de
identificação, procedência, data de
fabricação, validade, nº lote e
registro no ministerio da saúde.

0,15

LOTE 22 – Valor Máximo do Lote: R$ 14.022,00 (quatorze mil e vinte e dois reais)
Valor
Item Cód.
Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Unitário

1

1706

5.700,00

UND

Máscara respiradora, descartável,
para isolamento, com certificação
N95 ou PFF2/VO, sem válvula,
selada eletronicamente, tamanho
único, dobravel, para uso em
isolamentos
respiratórios
para
microorganismo
patogênicos,
impermeável a água, saliva e
gotículas de secreções (aerossóis).
Deverá possuir camadas de proteção
de polipropileno, celulose, poliéster e
filme plástico e tira de alumínio para
moldar-se
ao
contorno
nasal.
Eficiência de filtração respiratória de
no mínimo 94% para partículas de
0,3 micron. Embalagem unitaria,
contendo externamente dados de
identificação
do
produto,
procedência,
data
fabricação/validade, lote e registro no
ministerio da saúde. Deverá ser
informado o número do certificado de
aprovação, expedido pelo ministério
do trabalho.

2,46

LOTE 23 – Valor Máximo do Lote: R$ 93,20 (noventa e três reais e vinte centavos)
Valor
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Unitário
1

203478

40

UND

Respirador purificador de ar tipo
peça
semifacial
filtrante
para
partículas, sem manutenção, classe
PFF2, formato dobrável e solda
térmica em todo seu perímetro.
Respirador composto por dois
painéis de não tecido e um meio

2,33

1.725,00

Valor
Máximo
Total

Marca

Valor
Valor Total
Unitário
Proposto
Proposto

Marca

Valor
Valor Total
Unitário
Proposto
Proposto

14.022,00

Valor
Máximo
Total
93,20
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filtrante em microfibras sintéticas
tratadas eletrostaticamente
e
camada filtrante impregnada com
carvão ativado. Possui 02(dois)
tirantes elásticos, utilizados para
ajuste à cabeça do usuário, fixos à
parte central das laterais do
respirador através de 02 (duas)
presilhas plásticas. Parte superior
externa com tira de material metálico
moldável para ajuste ao septo nasal.
Respirador dispondo, em sua face
lateral, de dispositivo de material
plástico fixado entre as camadas do
respirador, dotado internamente de
válvula de exalação. Com Certificado
de Aprovação - CA válido e selo de
marcação do INMETRO.

LOTE 24 – Valor Máximo do Lote: R$ 22.820,00 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte reais)
Valor
Valor
Item Cód.
Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo
Unitário
Total

1

97785

163.000

UND

Touca aberta em não tecido,
descartável, branca, gramatura de no
mínimo 30gr/m2, com elástico duplo
em todo o perímetro da touca,
soldada
eletronicamente
com
tratamento
anti-estático.
Deve
proteger a região da cabeça contra
agentes químicos na forma de
partículas. Não deve soltar fiapos.
Tamanho
com
dimensões
aproximadas de 50X52cm. Deve
conter na embalagem dados de
identificação
do
produto,
procedência,
data
fabricação/validade, lote e registro no
ministerio da saúde.

0,14

1

243616

13.200

PAR

0,18

Valor
Valor Total
Unitário
Proposto
Proposto

Marca

Valor
Valor Total
Unitário
Proposto
Proposto

22.820,00

LOTE 25 – Valor Máximo do Lote: R$ 2.376,00 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais)
Valor
Valor
Item Cód.
Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo
Unitário
Total
Sapatilha
em
TNT
(Propé),
descartável,
tamanho
único,
fabricado em 100% polipropileno,
com acabamento com elástico, com
gramatura mínima de 25gr.

Marca

2.376,00

LOTE 26 – Valor Máximo do Lote: R$ 95.550,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais)
Valor
Valor
Valor
Valor Total
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo Marca Unitário
Proposto
Unitário
Total
Proposto
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1

4981

4.550

Luva de látex liso 100% natural para
procedimentos,
disponíveis
no
mínimo nos tamanhos PP, P, M, G,
ambidestra, hipoalergênica,
não
estéril. Embaladas em caixa tipo box
CAIXA dispensador com 100 unidades,
contendo registro no Ministério da
Saúde e com Certificado de
Aprovação – CA, aprovado para
proteção das mãos do usuário contra
agentes biológicos.

21,00

95.550,00

LOTE 27 – Valor Máximo do Lote: R$ 81.375,00 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais)
Valor
Valor
Valor
Valor Total
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo Marca Unitário
Proposto
Unitário
Total
Proposto

1

1664

3.875

Luva de látex 100% natural para
procedimentos, tamanho médio,
individual, ambidestra, lubrificada
com
material
bioabsorvível,
resistente
á
tração,
atóxica,
hipoalergenica,
não
estéril,
totalmente impermeável à água e a
outros fluídos (sangue, secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para a
CAIXA
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem.
Embaladas em caixa tipo box
dispensador com 100 unidades,
contendo dados de identificação,
procedência,
data
fabricação,
validade, nº lote e registro no
ministerio da saúde. Com CA e lote
descritos no punho de cada unidade.

21,00

81.375,00

LOTE 28 – Valor Máximo do Lote: R$ 91.875,00 (noventa e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
Valor
Valor
Valor
Valor Total
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo
Máximo Marca Unitário
Proposto
Unitário
Total
Proposto
1

89119

4.375

CAIXA Luva de látex 100% natural para
procedimentos, tamanho pequeno,
individual, ambidestra, lubrificada
com
material
bioabsorvível,
resistente
á
tração,
atóxica,
hipoalergenica,
não
estéril,
totalmente impermeável à água e a
outros fluídos (sangue, secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem.
Embaladas em caixa tipo box
dispensador com 100 unidades,
contendo dados de identificação,

21,00

91.875,00

24

Processo nº. 1032/2020
Folha nº. _________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
Av. XV de Novembro, 701 – Centro – CEP 87013-230
Fone (44) 3221-1284 / 3221-1575 – Fax (44) 3221-1340
www.maringa.pr.gov.br
E-MAIL:licitamga@maringa.pr.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2020-PMM
procedência,
data
fabricação,
validade, nº lote e registro no
ministerio da saúde. Com CA e lote
descritos no punho de cada unidade.

OBSERVAÇÕES GERAIS :1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS
Tipo de licitação: Menor Preço
Critério de Julgamento: por LOTE, observando que as licitantes deverão propor obrigatória e individualmente Preços
Máximos Unitários para todos os subitens do Lote, os quais em nenhuma hipótese poderão ser superiores aos Preços
Máximos Unitários ali sugeridos.
Valor máximo da licitação: R$ 1.367.729,60 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e nove
reais e sessenta centavos), sendo os valores máximos de cada item os estabelecidos acima. O licitante que
apresentar proposta com valor superior ao máximo estabelecido para cada item do Lote será desclassificado de
plano.
O Termo de Referência, em que consta(m) as especificações e condições, inclusive a(s) justificativa(s) para esta licitação,
encontram-se no ANEXO VIII, sendo parte integrante desta licitação.
No valor global da proposta apresentada deverão estar inclusos os Impostos, fretes, encargos sociais e trabalhistas, e
demais despesas pertinentes à entrega, do(s) objeto(s), bem como aquelas decorrentes de eventuais substituição(ões)
do(s) mesmo(s).
CRITÉRIOS PARA A EFETIVAÇÃO DAS COMPRAS: As aquisições serão efetivadas no todo ou em partes pela
Administração, de acordo com sua necessidade e critério. Em se tratando de itens cujas quantidades totais foram
desmembradas em lotes distintos, deverão ser adquiridos (Empenhados) dos respectivos lotes os mesmos percentuais
que lhes deram origem.
As aquisições/compras serão efetivadas, no todo ou em partes, por esta Prefeitura, de acordo com a sua necessidade e
critério.
As despesas decorrentes de eventual troca do(s) produto(s) correrão por conta do fornecedor.
MARCAS DOS PRODUTOS E BENS: A licitante deverá indicar na proposta a MARCA de cada produto ou bem por ela
cotado, que atendam as especificações e condições deste Anexo e do seu Edital, sob pena de desclassificação.
Quando da efetivação da compra, a empresa vencedora deverá emitir a nota fiscal de acordo com a nota de empenho.
DAS AMOSTRAS DO PRODUTOS – Conforme especificado no item 20 do Termo de Referência.
Prazo de vigência do Registro de Preços: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura da Ata Registro de
Preços.
Prazo de entrega: Conforme especificado no item 14 do Termo de Referência.
Local de entrega: Conforme especificado no item 15 do Termo de Referência.
Do prazo de validade: Conforme especificado no item 16 do Termo de Referência.
Direitos e obrigações da Contratada: Conforme especificado no item 17.2 do Termo de Referência.
Fornecimento e recebimento dos produtos: Conforme especificado no item 17.3 do Termo de Referência.
Prazo de Pagamento: Conforme especificado no item 19 do Termo de Referência.
Maiores esclarecimentos:
- Assuntos relacionados à especificação produtos: telefone (44) 3901-6553 Eliane;
- Assuntos relacionados aos documentos e ao edital: telefone (44) 3221-1284 – Diretoria de Licitações.
DECLARO que estou ciente e de acordo com todas as cláusulas e condições contidas no edital e em seus
anexos.
Validade da Proposta: ______ dias.
(colocar data, carimbo e assinatura do representante legal)
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2020-P.M.M. -REG. PREÇOS
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade EDITAL
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2020-P.M.M. -REG. PREÇOS PMM, instaurado pelo Município de Maringá, que:
a)

assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao
Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

b)

comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c)

comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em
função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

d)

temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do
Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico acima mencionado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

...................................., ...... de ................ de 2020.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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ANEXO III
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2020-P.M.M. -REG. PREÇOS
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de seu representante legal o
Sr..................................................., portador da carteira de identidade nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA
não ter recebido da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou
impedimento de contratar com a Administração Federal, Estadual ou Municipal, assim como não ter recebido declaração de
INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual ou Municipal.

...................................., ...... de ................ de 2020.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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ANEXO IV
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2020-P.M.M. -REG. PREÇOS
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2020-P.M.M. -REG.
PREÇOS,
n.º

que

o

concorrente

..............................................,

.................................................................
com

sede

na

cidade

de

(razão

social),

......................................,

inscrito

Estado

no

CNPJ/MF

................................,

sob
à

Rua/Av. ............................................................................................. (endereço completo), não mantém em seu quadro de pessoal
trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não
mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos.

...................................., ...... de ................ de 2020.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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ANEXO V
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2020-P.M.M. -REG. PREÇOS
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2020- REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº. 1032/2020-PMM
VALIDADE: XX (XXXX) MESES
Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste
ato representada por XXXXXXXXXXXXXXXXX, Secretário Coordenador de XXXXXXXXXXXXXXXXX da Prefeitura do Município
de Maringá, conforme autorização contida no inciso XII do Decreto municipal nº 527/2006, e as empresas abaixo relacionadas,
visando a aquisição de XXXXXXXXXXXXXXXXX, para atendimento da XXXXXXXXXXXXXXXXX e/ou de outros órgãos/unidades
integrantes da Administração Municipal:
XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº XXXXXXXXXXX, com sede na cidade de XXXXXXXXX, Estado do Paraná, à Rua
XXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXXXXXXXXXX, telefone (XX) XXXX-XXXX – fax (XX) XXXX-XXXX, por seu
representante legal, ao final assinado, com os preços dos itens abaixo relacionados:
Item Quant Unid. Especificação Fornecedor

Marca

Valor (R$) unitário proposto

Valor (R$) total proposto

doravante denominados CONTRATADOS, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº 1.063/2003, de 30.09.2003, com a
redação dada pelo Decreto nº 674/2005, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta ATA é REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, (Luvas,
Máscaras, etc), por solicitação da Secretaria de Saúde de Maringá - PR, através da Secretaria Municipal de Patrimônio
Compras e Logística – SEPAT, para atendimento da XXXXXXXXXX e/ou de outros órgãos/unidades integrantes da
Administração Municipal, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de
licitação denominado PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2020 – PROCESSO Nº 1032/2020 que integram este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente ata de Registro de preços terá validade por XX (XXXXX) meses, a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA –PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL
3.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
partir da data de recebimento do memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial.
3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente
justificado o motivo e aceito pela Administração.
CLÁUSULA QUARTA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS
4.1. O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através dos órgãos e/ou unidades da Administração
Municipal, mediante a elaboração da respectiva Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.
4.1.1. Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:
a) Número da Ata de Registro de Preços;
b) Quantidade do produto;
c) Descrição do produto requisitado;
d) Local e hora de entrega;
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e)
f)
g)
h)

Forma de recebimento;
Dotação orçamentária onerada;
Valor;
Condições de pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1. Os produtos deverão ser entregues no local e prazo constantes do termo contratual e/ou cronograma expedido pela unidade
contratante, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão-de-obra e outros.
5.2. Os produtos serão recebidos no local indicado na nota de empenho, através da Comissão de Recepção de Material, que,
após verificar o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento
provisório, no caso de entrega parcial.
5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor
o(s) produto(s) no prazo de 05 (cinco) dias.
5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de sofrer as penalidades incidentes
sobre o descumprimento da obrigação, previstas na Cláusula Décima Segunda.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS
6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.
6.2. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes do termo contratual e/ou reajuste.
6.3. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista
no Edital.
6.4. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus
para a Administração, tais como frete, tributos e outros.
6.5. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data
limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.
6.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da
superveniência de normas Federais aplicáveis a espécie.
6.7. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão
controlador.
6.8. O disposto no item anterior aplica-se, igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das
alíquotas dos já existentes.
6.9. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de
solicitação formal ao órgão interessado na aquisição, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do
pedido, tais como lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou
outros.
6.10. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o
preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da apresentação da proposta de preços no
processo de licitação.
6.11. A Administração Municipal poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros
de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da sua publicação no Órgão Oficial do Município de
Maringá.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES
7.1.Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do Registro de Preços.
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CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. As faturas referentes aos fornecimentos efetuados serão quitadas através de crédito na conta corrente dos licitantes,
constantes em suas propostas, O pagamento será realizado em até 20 (vinte) dias, após a execução de cada apresentação,
mediante apresentação dos documentos e condições solicitadas no Edital de Licitação..
8.2. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administração serão acrescidos de correção monetária.
8.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a
data de sua reapresentação.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Caberá à Contratada:
a) Fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da
presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS;
b) Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer ocorrência que impeça o
fornecimento dos produtos contratados;
c) Manter as mesmas condições de habilitação;
d) Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais;
e) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo
seu transporte, até o local determinado para a sua entrega;
f) Paralisar, por determinação da Administração, qualquer fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de
contaminação ou condenado por autoridade sanitária.
g) Obriga-se a manter durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições exigidas para a contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
alteração que possa comprometer sua manutenção.
h) Não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes do contrato, sem a prévia e
expressa concordância do CONTRATANTE.
i) Responsabiliza-se por todos os danos e prejuízos causados a terceiros, ficando o CONTRATANTE isento de
qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais despesas.
j) A CONTRATADA se responsabiliza por todas as dívidas porventura advindas da presente compra junto ao
comércio ou indústria, ficando o CONTRATANTE isento de quaisquer responsabilidades perante os mesmos.
9.2. Caberá ao Contratante – Município de Maringá:
a) Aderir ao Registro de Preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real de disponibilidade
financeira para a quitação de seus débitos frente e consignatória/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos;
b) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços;
c) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos
prazos determinados;
d) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos acrescidos da taxa de
operacionalização (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual;
e) Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.
f) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços ou entrega dos produtos, objeto desta licitação, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos;
g) Receber o objeto contratado, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
h) Rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência e
Edital;
i) Atender a forma de fornecimento e recebimento dos produtos, conforme estabelecido no item 17.3 do Anexo VIII
do edital.
j) Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na entrega dos produtos adquiridos;
k) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta-corrente, cumprindo todos os requisitos
legais;
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1. Não obstante o fato da vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de
Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.
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Parágrafo Único
Fica designado (a) o (a) servidor (a)--------------, matrícula nº. ----------, portador (a) da CI/RG nº.----------- e inscrito (a) no CPF/MF
nº. ----------- para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos
disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”,
desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:
a) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na Cláusula Décima Segunda;
b) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito
ou força maior, devidamente comprovados;
c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;
d) Demais hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, bem como desta Ata;
e) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada;
f) Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências,
sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, bem como desta Ata;
g) Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo
circunstanciado;
h) Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de
Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a
ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação;
i) Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos, garantida a defesa prévia, à multa diária
de:
12.1.1.
0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso. Percentuais que
incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.
12.1.2.
0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.
12.1.3.
A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s), ficará
configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia,
aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem
prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.
12.2. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração ou documento falso em qualquer fase da licitação
ou contrato; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; deixar de assinar o contrato e/ou a ata de registro de preços
no prazo estabelecido, ou por infração de qualquer outra cláusula contratual ou editalícia não prevista nos subitens anteriores, será
aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa,
podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.
12.3. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros
e pela diferença, se houver.
12.4. Caso não seja efetuado o desconto previsto no item 11.3., por não haver pagamento a ser efetuado, quaisquer
multas aplicadas deverão ser recolhidas no Órgão Licitador, em até 05 (cinco) dias úteis contados de sua publicação
no Diário Oficial do Município de Maringá.
12.5. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada da
responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.
12.6. Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa de
10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos adjudicados, podendo ser cumulada com as demais sanções
previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.
12.7. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, além das multas previstas neste
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Edital, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura
do Município de Maringá-PR.
12.8. As sanções acimas mencionadas não excluem a aplicação de demais sanções previstas em lei e no Edita, aplicáveis ao
caso concreto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o foro desta Comarca de
Maringá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos
contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços
registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.
14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de
Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.
14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição expressa em contrário e em
sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
14.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da nota de empenho
pelo órgão e/ou unidade administrativa interessada.
14.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas
contidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e no Decreto nº. 1.063/03 de 30 de setembro do ano de 2003.
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 01 (uma) via, perante as testemunhas abaixo indicadas, para
todos os fins e efeitos de direito.
Maringá, --------- de ----------------------------- do ano de 2020.
EMPRESA
MUNICÍPIO DE MARINGÁ
TESTEMUNHAS: .............................................................

..............................................................
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ANEXO VI
EDITAL DE PREGÃO Nº 056/2020-PMM
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO –
ART. 59 INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de seu representante legal o
Sr..................................................., portador da carteira de identidade nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA,
especialmente para o EDITAL DE PREGÃO Nº 056/2020-PMM, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que
tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou
consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, conforme dispõe o Art. 59 – Inciso V da Lei Orgânica do Município de Maringá.

___________, ____ de _____________ de 2020.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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ANEXO VII
EDITAL DE PREGÃO Nº 056/2020-PMM
MODELO DE NOTA DE EMPENHO
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ANEXO VIII
EDITAL DE PREGÃO Nº 056/2020-PMM
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Unidade Requisitante:
Secretaria Municipal de Saúde.
2. Base Legal:
Artigo 37, XXI da Constituição Federal, lei nº 10.520/02, Decreto Municipal 97/2013, que regulamenta o sistema de registro de
preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93, bem como demais legislações aplicáveis.
3. Modalidade:
Pregão Eletrônico.
4. Modo de contratação:
Registro de Preço – Vigência: 12 (doze) meses.
5. Forma de Fornecimento:
Parcelado.
6. Tipo de Licitação:
Menor Preço por lote.
Obs. Embora o processo faça referência ao termo “LOTE” não se trata de um lote único, neste caso, as empresas licitantes
poderão apresentar propostas para um único lote, ou seja, não obriga participar com todos os lotes, mas sim, daqueles que tenha
interesse.
7. Do Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, (Luvas, Máscaras, etc), por
solicitação da Secretaria de Saúde de Maringá – PR, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística – SEPAT.

LOTES 01 AO 03 – COM AMPLA CONCORRÊNCIA PARA EMPRESAS DE QUAISQUER PORTES
AS QUANTIDADES DOS ITENS, DESTE LOTE, CORRESPONDEM A 75% DA DEMANDA TOTAL PREVISTA PARA OS
RESPECTIVOS OBJETOS NESTA LICITAÇÃO.

LOTE 1 – Valor Máximo do Lote: R$ 286.650,00 (duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais)
Valor
Valor
Valor
Valor
Quant
Item Cód.
Unid.
Descrição
Máximo Máximo Marca Unitário
Total
.
Unitário
Total
Proposto Proposto
1

4981 13.650 CAIXA Luva de látex liso 100% natural
para
procedimentos,
disponíveis no mínimo nos
tamanhos PP, P, M, G,
ambidestra,
hipoalergênica,
não estéril. Embaladas em
caixa tipo box dispensador com
100
unidades,
contendo

21,00

286.650,0
0
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registro no Ministério da Saúde
e
com
Certificado
de
Aprovação – CA, aprovado
para proteção das mãos do
usuário
contra
agentes
biológicos.

LOTE 2 – Valor Máximo do Lote: R$ 244.125,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais)
Valor
Valor
Valor
Valor
Quant
Unitário
Item Cód.
Unid.
Descrição
Máximo Máximo Marca
Total
.
Propost
Unitário
Total
Proposto
o

1

Luva de látex 100% natural para
procedimentos, tamanho médio,
individual,
ambidestra,
lubrificada
com
material
bioabsorvível,
resistente
á
tração, atóxica, hipoalergenica,
não
estéril,
totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções
e
soluções
saneantes).
Permitindo
1664 11.625 CAIXA sensibilidade
tátil
para
a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva
de acordo com técnica de
enfermagem. Embaladas em
caixa tipo box dispensador com
100 unidades, contendo dados
de identificação, procedência,
data fabricação, validade, nº lote
e registro no ministerio da
saúde. Com CA e lote descritos
no punho de cada unidade.

21,00

244.125,0
0

LOTE 3 – Valor Máximo do Lote: R$ 275.625,00 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais)
Valor
Valor
Valor
Valor
Quant
Unitário
Item Cód.
Unid.
Descrição
Máximo Máximo Marca
Total
.
Propost
Unitário
Total
Proposto
o
1

89119 13.125 CAIXA Luva de látex 100% natural para
procedimentos,
tamanho
pequeno, individual, ambidestra,
lubrificada
com
material
bioabsorvível,
resistente
á
tração, atóxica, hipoalergenica,
não
estéril,
totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções
e
soluções
saneantes).
Permitindo
sensibilidade
tátil
para
a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva
de acordo com técnica de
enfermagem. Embaladas em

21,00

275.625,0
0
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caixa tipo box dispensador com
100 unidades, contendo dados
de identificação, procedência,
data fabricação, validade, nº lote
e registro no ministerio da
saúde. Com CA e lote descritos
no punho de cada unidade.

LOTES 04 AO 28 – EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MPEs
A(S) QUANTIDADE(S) DO(S) ITEM(NS) Nº(s) 26 AO 28 DESTE LOTE, CORRESPONDE(M) A 25% DA DEMANDA TOTAL
PREVISTA PARA O(S) RESPECTIVO(S) OBJETO(S) NESTA LICITAÇÃO.
LOTE 4 – Valor Máximo do Lote: R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)
Item

1

Cód.

Quant
.

87916 1.600

Unid.

Descrição

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

UND

Lâmina de bisturi estéril,
descartável,
nº
22,
confeccionada em aço carbono,
em formato anatômico, com
duplo filamento de precisão,
isenta de asperezas e sinais de
oxidação, adaptável a cabos de
bisturi das marcas edlo, erwin
guth e quinelato. Embalagem
unitária
em
invólucro
aluminizado,
contendo
externamente
dados
de
identificação do produto, data
fabricação, validade, lote e
registro no ministerio da saúde.

0,36

576,00

Marca

Valor
Valor
Unitário
Total
Propost
Proposto
o

LOTE 5 – Valor Máximo do Lote: R$ 1.472,00 (um mil, quatrocentos e setenta e dois reais)
Item

1

Cód.

1662

Quant
.

4.600

Unid.

Descrição

Valor
Máximo
Unitário

UND

Lâmina de bisturi estéril,
descartável,
nº
23,
confeccionada em aço carbono,
em formato anatômico, com
duplo filamento de precisão,
isenta de asperezas e sinais de
oxidação, adaptável a cabos de
bisturi das marcas Edlo, Erwin
Guth e Quinelato. Embalagem
unitária
em
invólucro
aluminizado,
contendo
externamente
dados
de
identificação do produto, data
fabricação, validade, lote e
registro no ministerio da saúde.

0,32

Valor
Máximo
Total

1.472,00

Valor
Valor
Unitário
Marca
Total
Propost
Proposto
o
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LOTE 6 – Valor Máximo do Lote: R$ 118,40 (cento e dezoito reais e quarenta centavos)
Item

1

Cód.

87918

Quant
.

370

Unid.

Descrição

Valor
Máximo
Unitário

UND

Lâmina de bisturi estéril,
descartável,
nº
24,
confeccionada em aço carbono,
em formato anatômico, com
duplo filamento de precisão,
isenta de asperezas e sinais de
oxidação, adaptável a cabos de
bisturi das marcas edlo, erwin
guth e quinelato. Embalagem
unitária
em
invólucro
aluminizado,
contendo
externamente
dados
de
identificação do produto, data
fabricação, validade, lote e
registro no ministerio da saúde.

0,32

Valor
Máximo
Total

118,40

Valor
Valor
Unitário
Marca
Total
Propost
Proposto
o

LOTE 7 – Valor Máximo do Lote: R$ 6.490,00 (seis mil, quatrocentos e noventa reais)
Item

1

Cód.

Quant
Unid. Descrição
.

87919 5.500

Luva cirúrgica estéril
nº 6,0,
confeccionada em látex 100%
natural, íntegro e uniforme,
formato
anatômico,
punho
ajustável com bainha ou friso,
lubrificada
com
material
bioabsorvível,
totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções
e
soluções
saneantes).
Permitindo
sensibilidade
tátil
para
a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva
PAR
de acordo com técnica de
enfermagem,
atóxica,
hipoalergênica. Invólucro interno
com dado de identificação de
mão
esquerda
e
direita.
Embalagem externa em papel
grau
cirúrgico,
permitindo
abertura asséptica, contendo
dados
de
identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro no ministerio da saúde.
Com CA e lote descritos no
punho de cada par.

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

1,18

6.490,00

Valor
Valor
Unitário
Marca
Total
Propost
Proposto
o
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LOTE 8 – Valor Máximo do Lote: R$ 15.960,00 (quinze mil, novecentos e sessenta reais)
Item

1

Cód.

Quant
Unid.
.

445

Luva cirúrgica estéril nº 6.5,
confeccionada em látex 100%
natural, íntegro e uniforme,
formato
anatômico,
punho
ajustável com bainha ou friso,
lubrificada
com
material
bioabsorvível,
totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções
e
soluções
saneantes).
Permitindo
sensibilidade
tátil
para
a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva
12.000 PAR
de acordo com técnica de
enfermagem,
atóxica,
hipoalergênica. Invólucro interno
com dado de identificação de
mão
esquerda
e
direita.
Embalagem externa em papel
grau
cirúrgico,
permitindo
abertura asséptica, contendo
dados
de
identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro ministerio da saúde. com
CA e lote descritos no punho de
cada par.

Descrição

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

1,33

15.960,00

Valor
Valor
Unitário
Marca
Total
Propost
Proposto
o

LOTE 9 – Valor Máximo do Lote: R$ 19.285,00 (dezenove mil, duzentos e oitenta e cinco reais)
Item

Cód.

1

446

Quant
Unid.
.

Descrição

14.500 PAR Luva cirúrgica estéril nº 7.0,
confeccionada em látex 100%
natural, íntegro e uniforme,
formato
anatômico,
punho
ajustável com bainha ou friso,
lubrificada
com
material
bioabsorvível,
totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções
e
soluções
saneantes).
Permitindo
sensibilidade
tátil
para
a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva
de acordo com técnica de
enfermagem,
atóxica,
hipoalergênica. Invólucro interno
com dado de identificação de
mão
esquerda
e
direita.

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

1,33

19.285,00

Valor
Valor
Unitário
Marca
Total
Propost
Proposto
o
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Embalagem externa em papel
grau
cirúrgico,
permitindo
abertura asséptica, contendo
dados
de
identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro no ministerio da saúde.
com CA e lote descritos no punho
de cada par.

LOTE 10 – Valor Máximo do Lote: R$ 22.610,00 (vinte e dois mil, seiscentos e dez reais)
Item

1

Cód.

Quant
Unid.
.

447

Luva cirúrgica estéril nº 7.5,
confeccionada em látex 100%
natural, íntegro e uniforme,
formato
anatômico,
punho
ajustável com bainha ou friso,
lubrificada
com
material
bioabsorvível,
totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções
e
soluções
saneantes).
Permitindo
sensibilidade
tátil
para
a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva
17.000 PAR
de acordo com técnica de
enfermagem,
atóxica,
hipoalergênica. Invólucro interno
com dado de identificação de
mão
esquerda
e
direita.
Embalagem externa em papel
grau
cirúrgico,
permitindo
abertura asséptica, contendo
dados
de
identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro ministerio da saúde. Com
CA e lote descritos no punho de
cada par.

Descrição

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

1,33

22.610,00

Valor
Valor
Unitário
Marca
Total
Propost
Proposto
o

LOTE 11 – Valor Máximo do Lote: R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais)
Item
1

Cód.

Quant Unid
.
.

247763 3.000

Descrição

PAR Luva cirúrgica estéril nº 6,5, 100
% isenta de látex de borracha
natural, sem pó, íntegro e
uniforme, formato anatômico,
punho ajustável com bainha ou
friso, totalmente impermeável à
água e a outros fluídos (sangue,
secreções, excreções e soluções

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

1,72

5.160,00

Valor
Valor
Unitário
Marca
Total
Propost
Proposto
o
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saneantes).
Permitindo
sensibilidade
tátil
para
a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva
de acordo com técnica de
enfermagem,
atóxica,
hipoalergênica. Invólucro interno
com dado de identificação de
mão
esquerda
e
direita.
Embalagem externa em papel
grau
cirúrgico,
permitindo
abertura asséptica, contendo
dados
de
identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro no ministerio da saúde
com CA e lote descritos no punho
de cada par.

LOTE 12 – Valor Máximo do Lote: R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais)
Item Cód. Quant Unid.
Descrição
Valor
Valor
.
Máximo Máximo
Unitário
Total
1

247764 3.000

PAR Luva cirúrgica estéril nº 7.0, 100%
isenta de látex de borracha
natural, sem pó, íntegro e
uniforme,
formato
anatômico,
punho ajustável com bainha ou
friso, totalmente impermeável à
água e a outros fluídos (sangue,
secreções, excreções e soluções
saneantes).
Permitindo
sensibilidade tátil para a palpação
de veias ou artérias, resistente ao
calçamento da luva de acordo com
técnica de enfermagem, atóxica,
hipoalergênica. Invólucro interno
com dado de identificação de mão
esquerda e direita. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico,
permitindo abertura asséptica,
contendo dados de identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro no ministerio da saúde
com CA e lote descritos no punho
de cada par.

1,72

Marca

Valor
Valor
Unitário
Total
Propost Proposto
o

5.160,00

LOTE 13 – Valor Máximo do Lote: R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais)
Item
1

Cód.

Quant
Unid.
.

247765 3.000

Descrição

PAR Luva cirúrgica estéril nº 7.5, 100%
isenta de látex de borracha
natural, sem pó, íntegro e

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

1,72

5.160,00

Valor
Valor
Unitário
Marca
Total
Propost
Proposto
o
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uniforme,
formato
anatômico,
punho ajustável com bainha ou
friso, totalmente impermeável à
água e a outros fluídos (sangue,
secreções, excreções e soluções
saneantes).
Permitindo
sensibilidade tátil para a palpação
de veias ou artérias, resistente ao
calçamento da luva de acordo com
técnica de enfermagem, atóxica,
hipoalergênica. Invólucro interno
com dado de identificação de mão
esquerda e direita. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico,
permitindo abertura asséptica,
contendo dados de identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro no ministerio da saúde
com CA e lote descritos no punho
de cada par.

LOTE 14 – Valor Máximo do Lote: R$ 8.512,00 (oito mil, quinhentos e doze reais)
Item

1

Cód.

448

Quant
Unid.
.

6.400

Descrição

Luva cirúrgica estéril nº 8.0,
confeccionada em látex 100%
natural, íntegro e uniforme,
formato
anatômico,
punho
ajustável com bainha ou friso,
lubrificada
com
material
bioabsorvível,
totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para
a palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva
PAR
de acordo com técnica de
enfermagem,
atóxica,
hipoalergênica. Invólucro interno
com dado de identificação de mão
esquerda e direita. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico,
permitindo abertura asséptica,
contendo dados de identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro ministerio da saúde. Com
CA e lote descritos no punho de
cada par.

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

1,33

8.512,00

Valor
Valor
Unitário
Marca
Total
Propost
Proposto
o

LOTE 15 – Valor Máximo do Lote: R$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais)
Item
Cód.
Quant. Unid.
Descrição
Valor
Valor
Máximo
Máximo

Marca

Valor
Unitário

Valor Total
Proposto
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1

243619

2.000

PAR

Unitário

Total

1,33

2.660,00

Luva cirúrgica estéril nº 8.5,
confeccionada em látex 100%
natural, íntegro e uniforme, formato
anatômico, punho ajustável com
bainha ou friso, lubrificada com
material bio-absorvível, totalmente
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes).
Permitindo sensibilidade tátil para a
palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva de
acordo com técnica de enfermagem,
atóxica, hipoalergênica. Invólucro
interno com dado de identificação de
mão esquerda e direita. Embalagem
externa em papel grau cirúrgico,
permitindo
abertura
asséptica,
contendo dados de identificação,
procedência,
tipo
e
data
esterilização, validade, nº lote e
registro no ministerio da saúde com
CA e lote descritos no punho de cada
par.

Proposto

LOTE 16 – Valor Máximo do Lote: R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais)
Item

1

Cód.

449

Quant
Unid.
.

4.800

Descrição

Luva de látex 100% natural para
procedimentos, tamanho grande,
individual, ambidestra, lubrificada
com
material
bioabsorvível,
resistente á tração, atóxica,
hipoalergenica,
não
estéril,
totalmente impermeável à água e
a
outros
fluídos
(sangue,
secreções, excreções e soluções
saneantes).
Permitindo
CAIX sensibilidade tátil para a palpação
A
de veias ou artérias, resistente ao
calçamento da luva de acordo
com técnica de enfermagem.
Embaladas em caixa tipo box
dispensador com 100 unidades,
contendo dados de identificação,
procedência, data fabricação,
validade, nº lote e registro no
ministerio da saúde. Com CA e
lote descritos no punho de cada
unidade.

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

21,00

100.800,0
0

LOTE 17 – Valor Máximo do Lote: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
Item Cód. Quant Unid.
Descrição
Valor
Valor
.
Máximo Máximo

Marc
a

Valor
Unitário
Propost
o

Valor
Total
Proposto

Marc
a

Valor
Unitário

Valor
Total
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1

243875

250

Luva nitrílica (borracha sintética)
sem pó, tamanho grande, para
procedimentos não estéreis, para
o uso médico hospitalar, isenta de
látex,
individual,
ambidestra,
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes),
Caix permitindo sensibilidade tátil para
a
a palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva
de acordo com técnica de
enfermagem.
Embaladas em
caixa tipo box dispensador com
100 unidades, contendo dados de
identificação, procedência, data
fabricação, validade, nº lote, CA e
registro no ministerio da saúde.

Unitário

Total

22,00

5.500,00

Propost
Proposto
o

LOTE 18 – Valor Máximo do Lote: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
Item

1

Cód.

243876

Quant
Unid.
.

300

Descrição

Luva Nitrílica (borracha sintética)
sem Pó, tamanho Médio, para
procedimentos não estéreis, para
o uso médico hospitalar, isenta de
látex,
individual,
ambidestra,
impermeável à água e a outros
fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes),
Caix permitindo sensibilidade tátil para
a
a palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva
de acordo com técnica de
enfermagem.
Embaladas em
caixa tipo box dispensador com
100 unidades, contendo dados de
identificação, procedência, data
fabricação, validade, nº lote, CA e
registro no ministerio da saúde.

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

22,00

6.600,00

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

22,00

11.000,00

Marc
a

Valor
Valor
Unitário
Total
Propost
Proposto
o

Marc
a

Valor
Valor
Unitário
Total
Propost
Proposto
o

LOTE 19 – Valor Máximo do Lote: R$ 11.000,00 (onze mil reais)
Item

Cód.

1

24387
4

Quant
Unid.
.
500

Descrição

Caix Luva nitrílica (borracha sintética)
a
sem pó, tamanho pequeno, para
procedimentos não estéreis, para
o uso médico hospitalar, isenta de
látex,
individual,
ambidestra,
impermeável à água e a outros
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fluídos
(sangue,
secreções,
excreções e soluções saneantes),
permitindo sensibilidade tátil para
a palpação de veias ou artérias,
resistente ao calçamento da luva
de acordo com técnica de
enfermagem.
Embaladas em
caixa tipo box dispensador com
100 unidades, contendo dados de
identificação, procedência, data
fabricação, validade, nº lote, CA e
registro no ministerio da saúde.

LOTE 20 – Valor Máximo do Lote: R$ 34.430,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais)
Item

1

Cód.

Quant. Unid.

Descrição

Máscara cirúrgica descartável
com 3 camadas sendo duas
externas em não tecido- TNT e
filtro bacteriológico interno, com
gramatura mínima de 30 em cada
camada, com elástico para
313.00
fixação nas orelhas, com 3 pregas
89860
UND
0
horizontais, clip nasal embutido,
hipoalergênica, atóxica, inodora.
Deve conter na embalagem dados
de identificação, procedência,
data de fabricação, validade, nº
lote e registro no ministerio da
saúde.

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

0,11

34.430,00

Marc
a

Valor
Valor
Unitário
Total
Propost
Proposto
o

Marc
a

Valor
Valor
Unitário
Total
Propost
Proposto
o

LOTE 21 – Valor Máximo do Lote: R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais)
Item

1

Cód.

87959

Quant. Unid.

11.500

Descrição

Máscara cirúrgica descartável de
amarrar, com 3 camadas, com
filtro
bacteriológico,
confeccionada em não tecido,
com gramatura mínima de 30 em
cada camada, com 4 tiras, com
pregas horizontais, clip nasal
UND
embutido,
hipoalergênica,
atóxica, inodora, maleável e
resistente. Deve conter na
embalagem
dados
de
identificação, procedência, data
de fabricação, validade, nº lote e
registro no ministerio da saúde.

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

0,15

1.725,00

LOTE 22 – Valor Máximo do Lote: R$ 14.022,00 (quatorze mil e vinte e dois reais)
Item Cód. Quant. Unid.
Descrição
Valor
Valor

Marc

Valor

Valor
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1

1706

5.700,0
0

Máximo
Unitário

Máximo
Total

2,46

14.022,00

Máscara
respiradora,
descartável, para isolamento,
com
certificação
N95
ou
PFF2/VO, sem válvula, selada
eletronicamente, tamanho único,
dobravel,
para
uso
em
isolamentos respiratórios para
microorganismo
patogênicos,
impermeável a água, saliva e
gotículas
de
secreções
(aerossóis).
Deverá
possuir
camadas
de
proteção
de
polipropileno, celulose, poliéster
e filme plástico e tira de alumínio
UND
para moldar-se ao contorno
nasal. Eficiência de filtração
respiratória de no mínimo 94%
para partículas de 0,3 micron.
Embalagem unitaria, contendo
externamente
dados
de
identificação
do
produto,
procedência,
data
fabricação/validade,
lote
e
registro no ministerio da saúde.
Deverá ser informado o número
do certificado de aprovação,
expedido pelo ministério do
trabalho.

a

Unitário
Total
Propost
Proposto
o

LOTE 23 – Valor Máximo do Lote: R$ 93,20 (noventa e três reais e vinte centavos)
Item

Cód.

Quant.

1

20347
8

40

Unid.

Descrição

UND Respirador purificador de ar tipo
peça semifacial filtrante para
partículas,
sem
manutenção,
classe PFF2, formato dobrável e
solda térmica em todo seu
perímetro. Respirador composto
por dois painéis de não tecido e
um meio filtrante em microfibras
sintéticas
tratadas
eletrostaticamente
e camada
filtrante impregnada com carvão
ativado. Possui 02(dois) tirantes
elásticos, utilizados para ajuste à
cabeça do usuário, fixos à parte
central das laterais do respirador
através de 02 (duas) presilhas
plásticas. Parte superior externa
com tira de material metálico
moldável para ajuste ao septo
nasal. Respirador dispondo, em
sua face lateral, de dispositivo de
material plástico fixado entre as

Valor
Valor
Marc
Máximo Máximo
a
Unitário
Total
2,33

Valor
Valor
Unitário
Total
Propost
Proposto
o

93,20
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camadas do respirador, dotado
internamente de válvula de
exalação. Com Certificado de
Aprovação - CA válido e selo de
marcação do INMETRO.

LOTE 24 – Valor Máximo do Lote: R$ 22.820,00 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte reais)
Ite
m

1

Cód.

97785

Quant.

163.00
0

Unid.

Descrição

Valor
Máximo
Unitário

UND

Touca aberta em não tecido,
descartável, branca, gramatura de
no mínimo 30gr/m2, com elástico
duplo em todo o perímetro da
touca, soldada eletronicamente
com tratamento anti-estático. Deve
proteger a região da cabeça contra
agentes químicos na forma de
partículas. Não deve soltar fiapos.
Tamanho
com
dimensões
aproximadas de 50X52cm. Deve
conter na embalagem dados de
identificação
do
produto,
procedência,
data
fabricação/validade, lote e registro
no ministerio da saúde.

0,14

Valor
Valor
Valor
Unitário
Máximo Marca
Total
Propost
Total
Proposto
o

22.820,0
0

LOTE 25 – Valor Máximo do Lote: R$ 2.376,00 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais)
Ite
m

1

Cód.

Quant
.

24361
13.200
6

Unid.

Descrição

Valor
Máximo
Unitário

PAR

Sapatilha
em TNT (Propé),
descartável,
tamanho
único,
fabricado em 100% polipropileno,
com acabamento com elástico,
com gramatura mínima de 25gr.

0,18

Valor
Valor
Valor
Unitário
Máximo Marca
Total
Propost
Total
Proposto
o

2.376,00

LOTE 26 – Valor Máximo do Lote: R$ 95.550,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais)
Valor
Valor
Valor
Valor
Ite
Quant
Unitário
Cód.
Unid.
Descrição
Máximo Máximo Marca
Total
m
.
Propost
Unitário
Total
Proposto
o
1

4981

4.550

CAIX Luva de látex liso 100% natural
A
para procedimentos, disponíveis no
mínimo nos tamanhos PP, P, M, G,
ambidestra, hipoalergênica, não
estéril. Embaladas em caixa tipo
box
dispensador
com
100
unidades, contendo registro no
Ministério da Saúde e com
Certificado de Aprovação – CA,
aprovado para proteção das mãos

21,00

95.550,0
0
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do
usuário
biológicos.

contra

agentes

LOTE 27 – Valor Máximo do Lote: R$ 81.375,00 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais)
Valor
Valor
Valor
Valor
Ite
Quant
Unitário
Cód.
Unid.
Descrição
Máximo Máximo Marca
Total
m
.
Propost
Unitário
Total
Proposto
o

1

1664

3.875

Luva de látex 100% natural para
procedimentos, tamanho médio,
individual, ambidestra, lubrificada
com
material
bioabsorvível,
resistente á tração, atóxica,
hipoalergenica,
não
estéril,
totalmente impermeável à água e
a
outros
fluídos
(sangue,
secreções, excreções e soluções
saneantes).
Permitindo
sensibilidade tátil para a palpação
CAIXA
de veias ou artérias, resistente ao
calçamento da luva de acordo com
técnica
de
enfermagem.
Embaladas em caixa tipo box
dispensador com 100 unidades,
contendo dados de identificação,
procedência,
data
fabricação,
validade, nº lote e registro no
ministerio da saúde. Com CA e
lote descritos no punho de cada
unidade.

21,00

81.375,0
0

LOTE 28 – Valor Máximo do Lote: R$ 91.875,00 (noventa e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
Valor
Valor
Valor
Valor
Ite
Marc
Cód. Quant. Unid.
Descrição
Máximo Máximo
Unitário
Total
m
a
Unitário
Total
Proposto Proposto

1

89119

4.375

Luva de látex 100% natural para
procedimentos, tamanho pequeno,
individual, ambidestra, lubrificada
com
material
bioabsorvível,
resistente á tração, atóxica,
hipoalergenica,
não
estéril,
totalmente impermeável à água e
a
outros
fluídos
(sangue,
secreções, excreções e soluções
saneantes).
Permitindo
CAIX sensibilidade tátil para a palpação
A
de veias ou artérias, resistente ao
calçamento da luva de acordo com
técnica
de
enfermagem.
Embaladas em caixa tipo box
dispensador com 100 unidades,
contendo dados de identificação,
procedência,
data
fabricação,
validade, nº lote e registro no
ministerio da saúde. Com CA e
lote descritos no punho de cada
unidade.

21,00

91.875,0
0
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8. Das Justificativas:
8.1. Para adoção da Modalidade “PREGÃO”:
– Lei 10520/2002, art. 1º – Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão,
que será regida por esta Lei:
– Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.
8.2. Justificativa fática para a adoção da Modalidade por Pregão Eletrônico:
– A Secretaria Municipal de SAÚDE sugere, de acordo com a legislação vigente, a modalidade Pregão, na forma eletrônica, de
acordo com a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 5.450/2005.
– A escolha da modalidade Pregão Eletrônico se baseia no §2º do art. 2º da Lei nº 10520/2002:
– “§2º Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de
regulamentação específica”.
– A escolha por Pregão Eletrônico deve-se a maior abrangência de empresas interessadas em participar do processo licitatório,
uma vez que propicia o maior contato com os potenciais fornecedores em um menor espaço de tempo, já que não necessita que a
empresa interessada na participação do certame licitatório se locomova fisicamente a este município, buscando assim o princípio
da economicidade – que expressa à relação de custo/benefício, a razoabilidade dos custos diante dos resultados alcançados ou
benefícios propiciados.
– O objeto em análise, qual seja, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, é de suma importância considerando os princípios
constitucionais de preservação da vida, da saúde, da integridade física e da dignidade da pessoa. Diante desses postulados, a
utilização destes materiais possui natureza de serviço contínuo e prioritário, cuja interrupção pode ocasionar graves danos,
inclusive com prejuízo à vida dos cidadãos.
Diante acima exposto justifica-se a realização de PREGÃO ELETRÔNICO.
8.3. Para adoção do Sistema de Registro de Preços:
Decreto 97/2013, art. 4º – Será adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de Preços, nas seguintes hipóteses:
-Quando, pelas características do bem ou serviço, se houver necessidade de contratações frequentes;
-Quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à
Administração Municipal para o desempenho de suas atribuições;
-Quando for conveniente a aquisição do bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão da
Administração Municipal.
8.4. Justificativa fática para a adoção do sistema de Registro de preços:
Bens e serviços comuns são produtos/serviços cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos preços ofertados, haja vista
serem comparáveis entre si e não necessitam de avaliação minuciosa e são encontrados facilmente no mercado, como ocorre no
presente processo. A adoção da modalidade de registro de preço é necessária como pressuposto da efetivação do princípio da
economicidade, visto que a aquisição é estimativa, uma vez que o consumo é variável com base na demanda de cada
produto/serviço. A ata de registro de preço possui vigência de 12 meses o que reduz a quantidade de processos licitatórios
gerando economia para o município e garante uma constância no atendimento ao contribuinte.
8.5. Para a exigência da Habilitação Jurídica:
Os documentos são relevantes para a verificação da regularidade jurídica dos licitantes e do enquadramento de suas atividades ao
objeto do certame.
8.6. Para a exigência de Regularidade fiscal e trabalhista:
A regularidade fiscal tem como objetivo garantir a execução do contrato e atender os valores da probidade com a Administração
Pública.
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8.7. Para a exigência de qualificação técnica:
a) Os documentos de Habilitação exigidos são relevantes para verificação da regularidade Jurídica dos licitantes e do
enquadramento de suas atividades ao objeto do futuro certame.
b) Tais exigências se fazem necessárias, tendo em vista, que os serviços/objeto desta licitação, são extremamente importantes
para o Município. Desta forma para que não haja riscos e para que haja maior segurança na qualidade dos serviços prestados, é
de suma importância que sejam prestados por profissionais devidamente capacitados.
c) Justifica-se ainda tal exigência, com propósito de comprovar a experiência anterior dos itens da licitação em virtude da
essencialidade da execução satisfatória do objeto licitado, comprovando a sua aptidão para execução do mesmo.
d) Ademais, a qualificação técnica tem por objetivo avaliar a experiência do licitante na prestação do serviço, preservando critérios
mínimos de avaliação para que seja efetuada a contratação de empresa que tenha mais condições de executar aquilo que se
propõe. Desta forma, entendemos que tal exigência não viola o art. 30, § 1º, II, caput, da Lei 8.666/93, sendo de vital importância,
no trato da coisa pública, a permanente perseguição ao binômio qualidade e eficiência, objetivando garantir a segurança jurídica
na prestação do serviço em virtude de tratar-se de licitação de grande vulto financeiro, da essencialidade e finalidade da mesma.
Considerando que esse material inexiste no mercado pronto e acabado, a compatibilidade referida no item acima deve ser
compreendida como sendo um indicativo que a empresa participante tem condição de entregar os materiais, envolvendo matérias
primas similares, processos similares e outros indicativos de que a empresa tenha capacidade de adquirir, montar e entregar o
objeto do presente edital.
8.8. Para solicitar a apresentação de amostras:
A apresentação de amostra se faz necessária para que haja uma melhor verificação dos itens a serem comprados pela
Administração. Visto que, os objetos de uma licitação quando não atendem as especificações do edital, devem ser reprovados,
desclassificados e de forma remanescente devem ser convocados os próximos colocados no certame, o que tem um alto custo,
pois, causa grande movimentação na máquina pública, com retrabalho de vários servidores que poderiam desenvolver outras
atividades. Envolve custos de novas publicações dos atos administrativos futuros.
Desta forma, seria imprudente empenhar e receber o material primeiro para depois analisá-lo, e com o objetivo final de que a PMM
adquira um melhor produto é necessário solicitar e analisar amostras.
Cabe ressaltar que a PMM caso não faça tal análise, corre o risco de adquirir produtos sem qualidade, o que poderá gerar custos
futuros com manutenção e substituição, ou ainda com novas licitações que serão refeitas, para a aquisição dos mesmos produtos.

8.9. Para aquisição dos itens:
Os itens desta licitação são Materiais Médicos Hospitalares para consumo, a serem utilizados para a realização de procedimentos
médicos e de enfermagem, em atendimentos a pacientes nos serviços do SAMU, UPAs, DST/AIDS, UBSs, Policlínicas e
distribuição gratuita a pacientes do Município de Maringá.
O uso de materiais medico-hospitalares, está ligado a defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, com a finalidade
terapêutica e curativa, garantido o tratamento das doenças de forma eficaz, assegurando a recuperação da saúde dos pacientes.
As aquisições destes produtos, assegurará o abastecimento de forma continua e eficaz, para suprir as necessidades do serviço
atendendo as demandas já estabelecidas através de protocolos de atendimentos dos serviços de saúde do Município de Maringá.
8.10. Do código BR:
Os códigos BR foram consultados pela secretaria solicitante e não foi possível encontrar todos com o mesmo descritivo, conforme
tabela com justificativas abaixo:

CÓDIGO BR

Cód.

Unid.

Media aritmética
do SG 25/11/2019

QTD a Licitar 2020/2021
aprox. caixa fechada

0269946

445

PAR

668

12.000

Observação
Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses
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0269839

446

PAR

811

14.500

0269838

447

PAR

945

17.000

0282044

247763

PAR

4

3.000

0272779

247764

PAR

8

3.000

0272778

247765

PAR

8

3.000

0276340

448

PAR

353

6.400

0269947

243619

PAR

109

2.000

0269891

4981

CAIXA

1.015

18.200

0269892

449

CAIXA

265

4.800

0269893

1664

CAIXA

859

15.500

0269894

89119

CAIXA

970

17.500

0313652

243875

Caixa

10

250

0313653

243876

Caixa

16

300

0313654

243874

Caixa

27

500

0341923

89860

UNID

17.404

313.000

0315901

87959

UND

638

11.500

0313379

1706

UND

319

5.700

0344724

203478

UND

2

40

0428616

97785

UND

9.042

163.000

Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses
Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses
Para paciente M. , uso de 5 a 8 pares/dia x 30 dias x18 meses.
Para paciente M. , uso de 5 a 8 pares/dia x 30 dias x18 meses.
Para possíveis pacientes com alergia
ao Látex. Reserva de Uso. Mesmo
Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses
Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses
Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses
Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses
Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses
Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses
18 meses ( Odontol. E MMH)

18 meses ( Odontol. E MMH)

18 meses ( Odontol. E MMH)

Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses
Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses
Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses
Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses
Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses
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0436856

243616

UND

733

13.200

Média Aritmética do Sistema Gestor
x 18 meses

8.11. Para as quantidades solicitadas:
As definições das quantidades de cada produto a serem adquiridas para rede municipal de saúde, tiveram como referência o
Relatório de Produto Período Anual do Sistema Gestor Saúde, datado de 25/11/2019, sendo considerada a média de consumo
multiplicado por 12 meses, acrescentado de 50%. Salientamos que diante de possíveis agravos, que possam ocorrer no município,
tais como epidemia de dengue e sarampo, optamos por acrescentar 50% do valor estimado para cada produto, para que não haja
desabastecimento de produtos em casos de epidemias.
As estimativas foram calculadas com previsão de consumo para 12 meses, para uso nas UBSs, Policlinicas, UPA Zona Norte e
Zona Sul, SAMU e Hospital Municipal de Maringá, Centro de Custo 196.
Para os itens em que não há saída constante no relatório anual do sistema gestor, mas que não pode haver falta caso haja
indicação do produto, justifica-se a aquisição como “Reserva de uso”.
As quantidades foram arredondados considerando as normas de recebimento em caixas fechadas.
9. Dos Preços:
Conforme demonstrativo de preços anexo ao processo licitatório:
a) Para a fixação do valor máximo da licitação, optou-se pelo menor valor escolhido entre a média aritmética ou a média mediana,
foram excluídos os valores marcados com **, incluindo o último preço arrematado e também consultamos valores do BPS, com
data de 13/06/2019 a 13/12/2019, desta forma objetiva-se uma maior competição para evitar desertos/fracassados e ainda não
ocorrer sobrepreço.
b) Sobre pesquisas de preços: As pesquisas de preços seguiram as orientações do TCE onde foram consultados Fornecedores e
também outros entes da administração pública através do BPS e Banco de Preços Governamentais, conforme relatórios anexos
ao processo.
10. Créditos pelos quais correrão as despesas:
SECRETARIA
MUNICIPAL

SAÚDE

FONTE DE RECURSOS

DOTAÇÃO

1485

0801010301001220193390300000

1485

0801010301001220193390320000

1486

0801010302001220183390300000

1486

0801010302001220223390300000

1486

0801010302001220893390300000

1486

0801010302001220893390320000

1000

0801010305001220213390300000

11. Exigências de Habilitação:
11.1. Da Habilitação Jurídica:
11.1.1. Registro comercial, no caso de empresário individual;
11.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, em se tratando
de sociedade empresária, e, no caso de sociedade por ações, a ata registrada da assembleia de eleição da diretoria;
11.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
11.1.4. Ata, registrada na Junta Comercial, das assembleias que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor e ata de
eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas;
11.1.5. Declarações de:
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11.1.5.1. Não parentesco nos termos do Art. 59 Inciso V da Lei Orgânica deste Município;
11.1.5.2. Idoneidade;
11.1.5.3. Não Existência de Trabalhadores Menores;
Obs. As declarações deverão ser datilografadas ou digitadas.
11.2.1. Regularidade fiscal e trabalhista:
11.2.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;
11.2.1.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às
contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
11.2.1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei;
11.2.1.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais da sede da proponente,
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do
Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
11.2.1.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS).
11.2.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943.
11.3. Da Qualificação Técnica:
11.3.1. Apresentar Autorização de Funcionamento (AFE) de titularidade da empresa licitante, emitida pelo Ministério da Saúde,
atualizada, pertinente com objeto licitado.
A regulamentação que exige a autorização de Funcionamento para as empresas estão devidamente instituída na Lei Federal
6360/1976, especificamente em seu artigo 50, onde se lê: O funcionamento das empresas de que trata esta Lei dependerá de au torização do Ministério da Saúde, à vista da indicação da atividade industrial respectiva, da natureza e espécie dos produtos e da
comprovação da capacidade técnica, científica e operacional, e de outras exigências dispostas em regulamento e atos administrativos
pelo
mesmo
Ministério.
Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo será válida para todo o território nacional e deverá ser renovada sempre
que ocorrer alteração ou inclusão de atividade ou mudança do sócio ou diretor que tenha a seu cargo a representação legal da
empresa.
11.3.2. Apresentar Licença Sanitária Estadual ou Municipal.
Alvará de Licença Sanitária de titularidade da empresa licitante, expedido pelo órgão competente da esfera Estadual ou Municipal
da sede da licitante, atualizada, pertinente com o objeto licitado, conforme Lei Federal nº5. 991/73, Art.21 ou Licença Sanitária
Municipal atualizada.
O licenciamento, pela autoridade local, dos estabelecimentos industriais ou comerciais que exerçam as atividades de que trata a
Lei citada acima, dependerá de haver sido autorizado o funcionamento da empresa pelo Ministério da Saúde e de serem
atendidas, em cada estabelecimento, as exigências de caráter técnico e sanitário estabelecidas em regulamento e instruções do
Ministério da Saúde, inclusive no tocante à efetiva assistência de responsáveis técnicos habilitados aos diversos setores de
atividade.
12. Da proposta:
12.1. No valor global da proposta apresentada deverão estar inclusos os Impostos, fretes, encargos sociais e trabalhistas e demais
despesas pertinentes à entrega, do(s) objeto(s), bem como aquelas decorrentes de eventuais substituição(ões) do(s) mesmo(s).
12.2. O valor máximo da Licitação foi fixado de acordo com os parâmetros estabelecidos em planilha anexa a este processo, e é
de R$ 1.367.729,60 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos),
sendo que os valores máximos de cada lote é o acima estabelecido, e todos os que forem propostos acima deles serão
desclassificados.
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12.3. As propostas de preços deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional, limitado o preço unitário a 2 (duas) casas
após a vírgula, (ex.: 0,00).
12.4. As propostas serão analisadas em conformidade com estabelecido no Art. 44 e 45 da Lei Federal n.º 8.666/93.
12.5. A licitante deverá indicar na proposta a marca de cada produto ou bem por ela cotado, bem como a discriminação completa
dos produtos, obedecidas as especificações constantes deste Termo de Referência, sob pena de desclassificação.
12.6. Apresentar Cópia do Registro do Produto concedido pela ANVISA atualizado, preferencialmente indicando o número do
lote a que se refere ou indicar quando o produto for isento de registro, anexando cópia de isenção de registro para o produto
licitado.
Obs. Para os itens em que for apresentado cópia do registro do produto, com a data de validade do produto escrito VIGENTE,
deverá constar A DATA DE IMPRESSÃO no documento obtido no site da ANVISA, sendo que a data de impressão não poderá
ultrapassar 60 dias.
13. Critério de Julgamento:
Será declarado vencedor o licitante que propuser o menor preço por lote, levando em conta a satisfação das especificações
constantes neste Termo de Referência e cumprimento de demais exigências estabelecidas em Edital e na lei.
14. Condições de entrega:
Em até 20 (vinte) dias contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor;
obs. Os atrasos na entrega deverão ser previamente comunicados via e-mail para deferimento ou indeferimento em até 3 dias
antes do prazo de entrega definido na no tá de empenho.
15. Local de entrega:
No Almoxarifado de Produtos para Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Centenário, n.º400, Maringá/PR.
O local de entrega estará especificado na SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO.
Obs. As entregas deverão efetuar-se nos dias úteis, das 8h00min às 16h00min, agendadas através do telefone 44-3901 6553.
16. Do prazo de validade:
Somente serão recebidos produtos com prazo de validade de, no mínimo, 80% do seu prazo intacto, considerando o tempo entre a
data de fabricação e a data de validade do produto. Tal medida se faz necessária para que a Secretaria Municipal de Saúde não
receba produtos com data de validade próxima de seu vencimento e também para que não haja vencimento do produto por
possível diminuição da demanda, devido aos períodos de sazonalidade.
17. Do Contrato:
17.1. Direitos e Obrigações do Contratante:
A Prefeitura do Município de Maringá – PR, obriga-se a:
17.1.1. Aderir ao Registro de Preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real de disponibilidade financeira
para a quitação de seus débitos frente e consignatória/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos;
17.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços ou entrega dos produtos, objeto desta licitação, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos;
17.1.3. Receber o objeto contratado, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
17.1.4. Rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência e Edital;
17.1.5. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na entrega dos produtos adquiridos;
17.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta-corrente, cumprindo todos os requisitos legais;
Essa Administração Municipal não se obriga a adquirir os itens registrados dos licitantes vencedores, no todo ou em partes,
ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, para aquisição de um ou mais itens,
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, conforme estabelecido no § 4º, do Art. 15,
da Lei nº 8.666/93.
17.2. Direitos e obrigações da Contratada:
17.2.1. Obriga-se a manter durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições exigidas para a contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer sua manutenção.
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17.2.2. Não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes do contrato, sem a prévia e expressa
concordância do CONTRATANTE.
17.2.3. Responsabiliza-se por todos os danos e prejuízos causados a terceiros, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer
responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais despesas.
17.2.4. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as dívidas porventura advindas da presente compra junto ao comércio ou
indústria, ficando o CONTRATANTE isento de quaisquer responsabilidades perante os mesmos.
Obs. Quando da formalização do instrumento de contrato poderão ser previstos outros direitos e obrigações a critério da
administração, no termos da lei e do Edital.
17.3. Com relação ao fornecimento e recebimento dos produtos:
17.3.1. A convocação para o fornecimento se dará a partir do recebimento da Nota de Empenho para o fornecedor, momento o
qual passará a ser contado o prazo para a entrega de até 20 dias do envio da Nota de Empenho, via e-mail ou mediante
apresentação da mesma.
17.3.2. As Notas de Empenho conterão: O objeto e seus elementos característicos, inclusive quantidades; A forma e o prazo de
fornecimento de bens ou prestação dos serviços; O preço unitário; Dotação orçamentária, com fonte de recursos; Indicação do
convênio (quando houver); A indicação do respectivo processo licitatório.
17.3.3. O recebimento dos materiais ficará sob a responsabilidade da comissão de recebimento, a qual fará a conferência do
material conforme as especificações licitadas. O fiscal de contrato acompanhará para que a Contratada cumpra todas as
condições estabelecidas no contrato.
17.3.4. Somente serão recebidos produtos com prazo de validade de, no mínimo, 80% do seu prazo intacto, considerando o tempo
entre a data de fabricação e a data de validade do produto. Tal medida se faz necessária para que a Secretaria Municipal de
Saúde não receba produtos com data de validade próxima de seu vencimento e também para que não haja vencimento do produto
por possível diminuição da demanda, devido aos períodos de sazonalidade.
17.3.5. A detecção, pela Secretaria Municipal de Saúde, a qualquer tempo durante a utilização dos produtos adquiridos através do
presente Pregão, de vícios de qualidade nos mesmos, importará na aplicação dos dispositivos vigentes do Código de Defesa do
Consumidor.
17.3.6. Os produtos deverão ser entregues nas embalagens originais do fabricante, em invólucro apropriado, sem sinais de
violação, nem amassado. Deverá estar de acordo com a legislação vigente quanto a embalagens e identificação dos produtos.
17.3.7. A empresa fornecedora responsabilizar-se-á pela entrega dos produtos e no ato do recebimento será inspecionado: As
condições de higiene do caminhão e cuidados na descarga; As condições de acondicionamento, aspecto externo das embalagens,
tais como: dano nas estruturas das embalagens externas, presença de umidade, presença ou não de lacre nas embalagens,
empilhamento, embalagem própria para cada tipo de produto.
17.3.8. Todos os produtos serão vistoriados pela comissão de recebimento nomeada em portaria e os que apresentarem defeitos
serão rejeitados e o fornecedor se obriga a substituí-los.
17.3.9. Os produtos serão recebidos provisoriamente, para posterior verificação da conformidade do produto com a quantidade,
especificação e preço, de acordo com a Nota de Empenho e proposta apresentada, conforme art. 73 da Lei 8666/93. (Termo de
recebimento provisório e Termo de recebimento definitivo). O prazo para recebimento provisório será de até 5 dias úteis.
17.3.10. A aceitação definitiva dar-se-á no 06 (sexto) dia útil, quando a Nota Fiscal será atestada pela comissão de recebimento
devidamente designada pela contratante.
17.3.11. Caso os produtos apresentem irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora dos padrões, lavrar-se-á um
Termo de Recusa e Devolução, sendo que a unidade recebedora os devolverá para o fornecedor, para a regularização no prazo de
5 (cinco) dias uteis, ficando suspenso o pagamento da nota fiscal/fatura até a execução das correções necessárias, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas neste Edital, porém o atraso na substituição dos materiais acarretará na aplicação das
penalidades contratuais.
17.3.12. Os custos com substituição de produtos apresentados em desacordo com as especificações técnicas, correrão por conta
da Contratada.
17.3.13. Durante toda a execução do contrato, a Empresa deverá manter as condições da habilitação.
18. Das sanções:
18.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela(s) licitante(s) vencedora(s) sem
justificativa aceita pela Prefeitura do Municipal de Maringá, sujeitará a licitante à aplicação das penalidades previstas nos Artigos
86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades, conforme a gravidade:


Advertência;



Multa, nas seguintes condições:
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a) multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) do valor total do contrato por dia de atraso na
entrega, instalação e/ou prestação do serviço, a partir do 1° (primeiro) dia de atraso após a data fixada pela
Contratante, até o percentual máximo de 7% (sete por cento), calculada sobre o valor total do contrato.
b) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato pela
inadimplência além do previsto na alínea 'a caracterizando inexecução total do mesmo.
Obs. As multas previstas são cumuláveis, caso constatada a incidência de mais de uma das penalidades;
Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de
Maringá, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração do Município de
Maringá pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
Sem prejuízo das multas a licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o
município de Maringá, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos seguintes casos:
a) Cometer fraude fiscal;
b) Apresentar documento falso;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Fizer declaração falsa
e) Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
f) Não mantiver a proposta.
os fins da alínea “c”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº

18.2. Para
8.666/93.
18.3. Para os fins da alínea “e”, será cobrada a multa de 10,00 % (dez por cento) sobre o valor global da proposta, em caso de
recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação.
18.4. A aplicação das sanções previstas neste processo não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº.
8.666/1993, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Prefeitura do Município
de Maringá:
18.5. A mora no cumprimento da obrigação, além de sujeitar à contratada a multa, autoriza o CONTRATANTE, em prosseguimento
ou na reincidência, a rescindir o contrato e a punir o faltoso com suspensão do direito de participar de licitações ou contratar com a
Administração.
18.6. As multas serão cobradas pelo Município de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente e, caso a Contratada não
venha a recolhê-la, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
Prefeitura do Município de Maringá, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas.
18.7. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Prefeitura do Município de Maringá, em favor
da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da
Lei.
18.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
18.9. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e
penal a que estiver sujeita.
18.10. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e ampla defesa.
18.11. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração ou documento falso em qualquer fase da
licitação ou contrato; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula
contratual ou editalícia não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por
cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções.
18.12. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá – PR.
18.13. As sanções mencionadas não excluem a aplicação de demais sanções previstas em lei e no Edital, aplicáveis ao caso
concreto.
19. Condições de Pagamento:
19.1. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Fazenda em até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou
da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recibada pelo preposto do Município.
19.2. Quando da efetivação das compras, o fornecedor deverá descrever os bens na Nota Fiscal obedecendo a mesma descrição
constante da Nota de Empenho.
19.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão20 (vinte) dias após a
data de sua reapresentação.
19.4. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administração serão acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
desde que o atraso não tenha sido por culpa da contratada.
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19.5. Para a realização do pagamento a empresa contratada deverá, obrigatoriamente, quando da entrega dos bens adquiridos,
encaminhar a Nota Fiscal Eletrônica, mediante apresentação em arquivo XML, com o preenchimento dos referidos campos na
Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, visto que a Nota Técnica 2016.002 instituiu o Grupo I80, o qual permite a rastreabilidade
de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, tornando obrigatório o seu preenchimento no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.
20. Das amostras do produto:
20.1. Caso julgue necessário, a Comissão Técnica de apoio a licitação, poderá solicitar amostras das empresas classificadas em
primeiro lugar, após o término da fase de lances, objetivando verificar se os produtos ofertados atende as exigências do Edital.
20.2. A Empresa que receber a solicitação de amostra deverá apresentar duas (02) amostra acompanhado de catálogo e ficha
técnica do produto, no prazo de até 05 dias úteis, após a classificação dos itens pelo pregoeiro;
20.3. Todas as amostras deverão ser entregues relacionadas em lista, com duas vias, com a identificação da empresa licitante,
com as seguintes especificações: nº. Do Pregão a que está relacionado, quantidades de amostras entregues com dados por lote
de: marca modelo, código do modelo/produto, procedência, lote, validade e nº. Registro Anvisa;
20.4. As amostras deverão ser entregues na embalagem original do fabricante, contendo externamente os dados de identificação
do produto conforme legislação vigente e o especificado em cada lote. Cada amostra deverá estar identificada com o nº. do
Pregão e o lote a que se refere.
LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS:
ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARINGÁ
AV. AVENIDA CENTENÁRIO Nº 400, BOX 03, ZONA 08, CEP 87050-040 MARINGÁ-PR
TELEFONE (44) 3901 6550 – A/C- ELIANE OU LILIAN
SÓ SE ADMITIRÁ ENTREGA DE AMOSTRAS NOS DIAS ÚTEIS DAS 08H00MIN ÁS 17H00MIN.
20.5. Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início da entrega dos materiais ofertados e as mesmas
deverão ser fornecidas sem ônus financeiros para a Contratante, que poderá usá-las para teste, devolução ou doação, conforme
achar conveniente e necessário;
20.6. Se o 1º não apresentar a amostra, ou se esta não atender o Edital, será convocado o 2º classificado e assim sucessivamente.
20.7. Terá a amostra desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, a Empresa que:
a) -Não apresentar a amostra no prazo e nas condições solicitadas;
b) -Apresentar produto de baixa qualidade;
c) -O produto ofertado não contemplar as exigências do Edital e de seus anexos, ou a legislação aplicada.
20.8. Para a Análise das amostras será adotado o critério objetivo de comparação entre a especificação do material proposto
pela empresa e a especificação mínima exigida para o item, neste Termo de Referência, para que seja possível verificar se a
amostra apresentada atende as condições mínimas exigidas;
20.9. As amostras serão analisadas por Pessoal Técnico, testando a resistência, aderência, durabilidade, qualidade e outros
aspectos que garantem a qualidade dos Materiais;
20.10. A avaliação das amostras será realizada pela Comissão Técnica nomeada em PORTARIA pelo Gabinete do
Prefeito/Maringá, no 6º dia útil, contados após o encerramento dos lances, às 14h30min, no setor de MMH, da Gerência de Apoio,
Diagnostico e Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Centenário nº.400, Maringá, PR, onde será
avaliado se as amostras apresentadas encontram-se de acordo com o descritivo do Edital.
20.11. A não apresentação das amostras solicitadas dentro do prazo estabelecido, se for constatado que as mesmas não atendem
ao que está especificado no objeto, implicará na sua desclassificação para o respectivo lote.
20.12. As amostras apresentadas pelos proponentes, classificado ou desclassificado serão retidas sem ônus pela Secretaria
Municipal de Saúde, que poderá usá-las para teste, devolução ou doação, conforme achar conveniente e necessário.
21. Observações Gerais:
Em caso de discordância existente entre quaisquer informações descritas no termo de referência e as especificações constantes
do edital, prevalecerão as últimas.

22. Gerência e fiscalização do contrato:
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Nome

Cargo/Função

Matrícula

Titular

Andreia Medeiros Pires Maruiti

Diretora Assistência a
Saúde

10744

Suplente

Juraci Xavier

Auxiliar Administrativo

17287

23. COMISSÃO PARA ANALISE TÉCNICA E DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS, PARA OS PROCESSO LICITATÓRIO DE
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (MMH):
Comissão de Apoio a Licitação

Comissão de Recebimento

- Eliane Tardivo Rainha

- Roberta Cristhiany Occhi

- Lilian Gatto

- Anderson Camilo dos Santos

- Rosimeire Munarin

- Juraci Xavier

- 1º SUPLENTE - Iran dos Santos Barbosa

- 1º SUPLENTE – Rosimeire Munarin

- 2º SUPLENTE - Jéssica Marciano da Silva

24. Telefones para informações:
Assuntos sobre especificações dos produtos – fone: (44) 3901-6553 Eliane;
Assuntos relacionados com documentos e editais – fone (44) 3221-1284 – Diretoria de Licitações.
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ANEXO IX
EDITAL DE PREGÃO Nº. 056/2020-P.M.M.
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
Prefeitura do Município de Maringá
A/C Comissão de Licitação.
EDITAL DE PREGÃO Nº 056/2020-PMM

Prezados Senhores,
______________________________________ , portador do RG _________________ , abaixo assinado, na qualidade de
responsável legal da proponente, _________________________, CNPJ ___________________, DECLARA expressamente, sob
as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da
legislação vigente, e que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no
parágrafo 4º do artigo 3º da citada Lei Complementar nº 123/2006.
.
___________, ____ de _____________ de 2020.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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