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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
Estado do Paraná
COMUNICADO AOS INTERESSADOS NA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES NA MODALIDADE
PREGÃO.
Prefeitura Municipal de Ibiporã, através deste, vem trazer ao conhecimento de todos, o fato de que
não hesitará em penalizar os pregoantes que descumprirem o pactuado neste edital de convocação
conforme artigo 7º da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002¹ e demais Leis pertinentes.
Desse modo, também cumpre informar que a inobservância das formalidades editalícias acarretará
a aplicação das sanções cabíveis à espécie e a todos aqueles que de algum modo concorrerá para
o descumprimento das normas legais, sendo-lhes imputada diretamente as responsabilidades
administrativa, civil e criminal, sem prejuízo das demais cominações cabíveis, na conformidade com
o que preceitua a legislação em vigor.
Como de praxe, no caso de inobservância das regras legais e editalícias, a Prefeitura Municipal de
Ibiporã se pronunciará com clareza e precisão quanto às suas decisões que culminarem na
aplicação de multas, suspensão e impedimento de empresas de participarem de certames
licitatórios.
Desta feita, no intuito de evitar transtornos, tanto à Administração Pública quanto aos pregoantes
em geral, solicita-se aos interessados que apresentem adequadamente e oportunamente suas
documentações, propostas e lances firmando de forma consciente, séria, concisa, firme, concreta,
exequível e com clareza o compromisso de entregar o objeto em conformidade com o prazo,
preços, padrões de qualidades exigidos e demais condições exigíveis no edital e Leis pertinentes.
Por fim, vale lembrar ainda, que os pedidos de recomposição ou realinhamento de preços são
exceções à regra, aplicáveis exclusivamente em situações especiais, e somente serão deferidos se
estiverem em total consonância com a lei.

¹ - Art. 7º 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 de
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 União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI
1. PREÂMBULO.
1.1. O Prefeito do Município de Ibiporã, no uso de suas atribuições legais, torna público que
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
consoante Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente à Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto Municipal nº 111/2015, Lei
Complementar nº 123/2006 e demais legislações aplicáveis, para contratação de laboratório
protético para confecção de próteses dentárias para o CEO – Centros de Especialidades
Odontológicas, nas condições fixadas neste edital e seus anexos.
1.2. Os envelopes de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO serão recebidos pelo Pregoeiro e Equipe
de Apoio, designados pela Portaria nº 290/2018, a partir das 08:40 horas, do dia 31 de
agosto de 2018, na sessão de credenciamento, na sala de Licitações da Prefeitura do
Município de Ibiporã, 2º andar, localizada na Rua Padre Vitoriano Valente, nº 540, centro, nesta
cidade.
1.3. A abertura desta licitação será efetuada pelo mesmo Pregoeiro e Equipe de Apoio, em sessão
pública, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibiporã, às 09:00 horas, do dia 31
de agosto de 2018.
1.4. Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, fica a
referida data adiada para o primeiro dia útil imediato, em idênticos local e hora, ou em outro a
ser definido e previamente informado.
1.5. A presente licitação tem o valor máximo total de R$ 180.016,05 (Cento e Oitenta Mil, dezesseis
Reais e cinco Centavos), conforme condições, especificações, valores e relação detalhada
constantes neste edital e seus anexos.
2.

ANEXOS.

2.1. Compõem esta Convocação Geral, além das condições específicas, constantes do corpo do
Edital, os seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Anexo I - Do objeto e demais aspectos relacionados;
Anexo II - Arquivo digital de proposta;
Anexo III - Programa de preenchimento de proposta;
Anexo IV - Instrução para preenchimento da proposta;
Anexo V - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo VI - Modelo de Declaração de Observância ao disposto no Inc. XXXIII do Art. 7º
da CF, de que inexistem fatos expedidos por órgão da administração pública de
qualquer esfera de governo impeditivos da sua habilitação, e de reserva de cargos
previstos na lei nº 13.146/2015.
g) Anexo VII - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
h) Anexo VIII - Declaração contendo informações para assinatura de contrato;
i) Anexo IX - Minuta de Contrato;
j) Anexo X – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
k) Anexo XI – Termo de Referência;
2.2. É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do proponente, desde que não
descaracterizem suas finalidades.
3.

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL.
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3.1. O edital está disponível para retirada no site do Município, no endereço www.ibipora.pr.gov.br e
junto ao Departamento de Licitação do Município de Ibiporã, na Rua Pe. Vitoriano Valente, 540,
Centro, CEP 86200-000, Ibiporã, Estado do Paraná, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às
17h00, pelos Telefones (43) 3178-8483 / 3178-8448.
4.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas interessadas, EXCLUSIVAMENTE
ENQUADRADAS como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme Lei
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, do ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado, que preencham as condições exigidas neste edital.
4.2. É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de:
4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.

4.2.8.
4.2.9.

Empresa suspensa de participar de licitação e de contratar com o Município de Ibiporã,
durante o prazo da sanção aplicada;
Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
Empresa impedida de licitar e contratar com o Município de Ibiporã, durante o prazo da
sanção aplicada;
Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste certame;
Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
Consórcio de empresas, quaisquer sejam suas formas de constituição.
Empresa que não seja Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme definição
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

4.3. Não fará jus aos benefícios legais a ME e EPP de cujo capital participe pessoa física que seja
inscrita como empresário, ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º da referida Lei.
5.

DA FORMA E DO REGIME DE EXECUÇÃO

5.1. O serviço e entrega das próteses dentárias ofertadas deverão atender as especificações
do Anexo I e Anexo XI (Termo de Referência), além das informações abaixo:
5.2.
LOCAL DE ENTREGA: Centro de Especialidades Odontológicas – CEO localizada na
Avenida Santos Dumont, nº 132 – Centro. Telefone: (43) 3178-0340 e 3178-0370.
5.3. Após a realização do serviço a entrega da prótese dentária deverá ser previamente
agendada, através do endereço e telefones supracitados no item 5.2., de segunda a
sexta feira das 08h00 às 17h00.
5.4. Todo o transporte a ser executado em função da entrega será de única e total responsabilidade
da detentora do Contrato, correndo por sua conta e risco da operação, inclusive fretes,
embalagens, carga e descarga;
5.5. A entrega da prótese dentária deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal,
sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas,
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registros e patentes referentes ao objeto cotado.
5.6. Todas as próteses confeccionadas e fornecidas deverão ser entregues acondicionadas em
embalagens apropriadas, sem violação, amassados, deterioração ou quaisquer outros fatores
que possam comprometer o uso ou a qualidade das mesmas, de acordo com as normas
pertinentes em vigor no país.
5.7. Todos os custos de manutenção (fornecimento de peças com vícios, falhas ou com defeitos)
serão de responsabilidade do fornecedor/contratado.
5.8. A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, exigir o exame do ensaio em
laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um
certificado de origem e qualidade, correndo sempre as despesas por conta da Contratada.
5.9.
Em caso de descontinuidade na produção ou fabricação dos materiais ofertados na
proposta, a Contratada deverá comunicar tal fato a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhando
de declaração da empresa fornecedora ou do próprio fabricante, de que não mais produz o objeto
licitado, enviando amostra e documentos que se fizerem necessários do produto que pretende
fornecer em substituição àquele inicialmente ofertado, sem que o preço seja superior ao constante
de sua proposta, ficando a critério da Secretaria aceitá-lo ou não.
5.10. Se durante o fornecimento ocorrer problemas de desabastecimento ou similar, que possa
comprometer a perfeita execução deste edital, a Secretaria poderá a pedido da licitante vencedora,
autorizar a substituição do(s) produto(s) ou da(s) marca(s).
5.11. Fazem parte integrante do Contrato, independente de sua transcrição, as peças constantes
do Processo de Licitação.
5.12. Os cirurgiões dentistas deste município realizarão a moldagem inicial e a disponibilizarão
para o licitante vencedor retirar diariamente no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do
Município, de segunda a sexta-feira, nos horários das 08h00min às 17h00min;
5.13. A contratada deve cumprir durante a vigência do contrato as obrigações nele pontuada, as
prevista neste Edital, bem como as do Termo de Referência (anexo XI).
5.14. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e
fornecimento efetuado, serão aplicadas à CONTRATADA as sanções previstas neste edital e na
legislação vigente.
5.15. A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a FORMA PARCELADA,
sendo somente pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente
entregues, conforme necessidades do Município de Ibiporã.
5.15.1. O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com as necessidades da
Contratante, sendo que o município não se obriga a adquirir a quantidade total licitada.
5.15.1.1.
Para os itens do Anexo I, a quantidade mínima de aquisição dos produtos
serão de 30% (trinta por cento);
6.

RECEBIMENTO.

6.1. Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores designados pela
Administração Municipal que compõem a Comissão de Recebimento da Prefeitura do
Município de Ibiporã.
6.1.1. A Secretaria rejeitará, no todo ou em parte, os produtos que estiverem em
desacordo com as especificações deste edital e da proposta. É de responsabilidade de a
Rua Padre Vitoriano Valente, nº. 540 - CX. Postal, 31 - Fone: (43) 3178-8454
CEP 86200-000 - www.ibipora.pr.gov.br
CNPJ: 76.244.961/0001-03

Página 5 de 38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
Estado do Paraná
Contratada substituir,ajustar, corrigir, regular, trocar e refazer na execução dos serviços
qualquer material impugnado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do
recebimento da impugnação sem ônus para o município.
6.2.
Todas as peças passarão por controle, e em caso de defeito serão solicitadas as correções
necessárias, caso a prótese não se apresente bem acabada ou com adaptação inadequada estará
sujeita a nova confecção.
7.

PAGAMENTO.

7.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional e de acordo com as Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Município, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após apresentação de nota fiscal (Modalidade e o Número deste edital, Número da Nota de
Empenho e Dados Bancários) ao fiscal do contrato, e desde que apresentados os documentos
exigidos para a liberação dos pagamentos. A Nota Fiscal deverá ser assinada pelo gestor do
Contrato.
7.1.1

Em caso de atraso de pagamento pelos serviços efetivamente prestados, deve
realizar a correção monetária destes valores com a incidência, inclusive, de juros
moratórios, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea “c” da lei nº 8666/93.

7.2. Todos os pagamentos ficarão condicionados a apresentação e aprovação do fiscal do contrato
de relatórios pormenorizados dos serviços efetivamente executados.
7.3. Caso a contratada esteja em débito ou apresente alguma irregularidade fiscal, os respectivos
empenhos referentes aos contratos em nome do licitante não poderão ser liberados e, por
consequência, estes não terão validade, nem eficácia.
7.4. Para possibilitar a liberação dos empenhos, a contratada será comunicada pela Prefeitura do
Município de Ibiporã, para que no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, proceda a
regularização de suas eventuais pendências.
7.5. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, e verificadas a continuidade da pendência, ocorrerá
a rescisão contratual pelo não cumprimento das condições de habilitação e qualificação na
execução do contrato, assegurando-se, contudo, o contraditório e a ampla defesa.
7.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por
conta dos recursos que visam à atender as dotações orçamentárias abaixo relacionadas:
DOTAÇÕES
Exercício Conta da Funcional programática
Fonte
Natureza da Grupo da fonte
da
despesa
de
despesa
despesa
recurso
2018
4235
10.001.10.302.0010.2092
303 3.3.90.39.50.10 Do Exercício
2018
6360
10.001.10.301.0010.2088
494 3.3.90.39.50.10 Do Exercício
8.

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES.

8.1. Os interessados, até o dia, hora e local fixados no item 1.2, deverão apresentar a proposta
comercial e os seus documentos de qualificação/habilitação para a Comissão de Pregoeiros e
Equipe de Apoio, em envelopes distintos, devidamente lacrados e identificados na parte
externa da seguinte forma:
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018
ENTREGA DOS ENVELOPES: ___/___/___ às __:___
ABERTURA: ___/___/___ às __:___
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ENVELOPE 01 - PROPOSTA
RAZÃO SOCIAL: ..................................
CNPJ: ..................................................
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018
ENTREGA DOS ENVELOPES: ___/___/___ às __:___
ABERTURA: ___/___/___ às __:___

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL: ..................................
CNPJ: ..................................................
8.2. Não será admitido o encaminhamento de proposta e de documentação por telex, fac-símile
e/ou Internet.
9.

CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA.

9.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados, até o dia, hora e local fixados no item 1.2,
os seguintes documentos, entregues fora dos envelopes de proposta e documentação:
a) Tratando-se de representação legal: O estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura; (cópia autenticada)
b) Tratando-se de procurador ou credenciado: Procuração pública ou particular com firma
reconhecida ou carta de credenciamento (conforme modelo constante no Anexo V) por
instrumento público ou particular, na qual constem poderes específicos para formular
lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre
os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga,
conforme Anexo VIII.
c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no Anexo VII do Edital;
d) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, ou documento
equivalente, devidamente atualizada, ou seja, com data não superior a 90 dias ou
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP), emitida pelo seu representante legal, conforme modelo
constante do Anexo X deste edital, conforme incisos I e II do artigo 3º da lei complementar
123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações;
d.1) A responsabilidade pela declaração de enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte é única e exclusiva da licitante que, inclusive, sujeita-se a
todas as consequências legais que possam advir em caso de enquadramento falso ou
errôneo.
d.2.) Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a
documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, no Envelope 1 – Proposta Comercial.
d3) O Pregoeiro do certame deverá efetuar consulta aos Portais da Transparência do Poder
Executivo
(www.portaldatransparencia.gov.br)
ou
do
Poder
Judiciário
(www.portaldatransparencia.jus.br), nos casos em que a empresa vencedora,
diretamente ou por meio de desempate, houver declarado estar enquadrada como
micro ou pequena empresa, de modo a verificar se, no ano-calendário anterior à
realização do certame, a empresa vencedora obteve faturamento bruto compatível com
os limites estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar 123/2006, com o objetivo de
permitir a utilização do benefício somente por parte das empresas que se enquadrem
de fato na condição de Microempresa e Empresa Pequeno Porte.
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9.2. Cada empresa deverá apresentar um único representante, a quem outorgará poderes para
participação exclusiva, de modo de que não será admitido que uma pessoa represente mais de
uma empresa, devendo identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.
9.3. Somente poderão deliberar em nome do licitante, participar da fase de lances verbais e praticar
os demais atos pertinentes ao certame os representantes devidamente credenciados, conforme
item 9.1.
9.4. Durante o credenciamento, a empresa que apresentou proposta e está devidamente
representada no pregão poderá apresentar o documento solicitado no item 9.1. “c” e “d” caso
não o tenha apresentado, isso a entendimento do pregoeiro.
10. PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE 01).
10.1. Os anexos deste Edital, conforme item 2 e seus subitens, contêm a relação detalhada do
objeto da licitação (Anexo I), o arquivo digital de proposta (Anexo II), o programa de
preenchimento de proposta (Anexo III) e as instruções para preenchimento de proposta
(Anexo IV).
10.2. O arquivo digital de proposta (Anexo II) deverá ser gravado em MÍDIA DIGITAL, preenchido
pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo III), conforme instruções contidas no
(Anexo IV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 – PROPOSTA, com iguais
informações constantes na proposta impressa.
10.3. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo III), conforme instruções contidas no (Anexo IV) e,
obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 – PROPOSTA, com iguais informações
constantes na proposta gravada em MÍDIA DIGITAL, constando:
a)
Identificação da empresa (Razão Social e Inscrição no MF – CNPJ);
b)
Número e modalidade da Licitação;
c)
Descrição dos materiais cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo I);
d)
Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da
proposta ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e)
Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
f)
Prazo de execução de no máximo 35 (trinta) dias, a contar da retirada da moldagem
inicial e da emissão da ordem de serviço;
(Salienta-se que esse prazo é para efeito de preenchimento da proposta no programa
de informática fornecido eletronicamente, sendo que o proponente deverá atentar-se
para as disposições do edital no qual há a descrição detalhada da forma de execução
da eventual contratação).
g)
Prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias, após apresentação de nota fiscal e
termo aceitação;
h)
Data e assinatura do proponente.
10.4. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante
legal presente à reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA”, sendo desclassificada a
licitante que não satisfizer tal exigência;
10.5. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 02 – HABILITAÇÃO;
10.6. Se os prazos de validade, entrega e/ou pagamento não forem informados na proposta,
prevalecerá o que está no edital.Caso informada, prevalecerá se melhor que a prevista no
edital.

Rua Padre Vitoriano Valente, nº. 540 - CX. Postal, 31 - Fone: (43) 3178-8454
CEP 86200-000 - www.ibipora.pr.gov.br
CNPJ: 76.244.961/0001-03

Página 8 de 38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
Estado do Paraná
10.7. A proposta deverá ser apresentada de forma íntegra, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou
borrões, não podendo modificar as quantidades e especificações do objeto deste edital, sendo
certo de que serão desclassificadas as rasuradas ou de interpretação dúbia, que ofereçam
vantagens e opções, apresentarem valor mínimo para faturamento, com oferta do material com
qualidade inferior ou em desacordo com as especificações do edital.
10.8. As propostas com oferta de produtos com qualidade inferior ou em desacordo com as
especificações deste Edital, serão desclassificadas.
10.9. Os preços propostos deverão estar expressos em moeda corrente no País, com no máximo
02 (duas) casas após a vírgula, já incluídos todos os custos diretos e indiretos, como imposto,
taxas, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, transporte, entrega e outros.
10.10. Caso ocorram diferenças entre os valores apresentados na MÍDIA DIGITAL e na proposta
impressa, prevalecerá a proposta de menor valor, ficando a empresa obrigada a apresentar
nova MÍDIA DIGITAL ou proposta impressa, conforme o caso, com as devidas correções.
10.11. Caso ocorram problemas com a MÍDIA DIGITAL apresentada, o proponente deverá
apresentar o arquivo digital de proposta (Anexo II) por outro meio (Ex.: e-mail, pen-drive),
contendo as mesmas informações da proposta impressa, ficando a critério do pregoeiro
estabelecer prazo ou suspender a sessão para regularização.
10.12. A apresentação da proposta implica no perfeito entendimento do objeto licitado e aceitação
pelo proponente de todos os termos deste edital.
11. DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
11.1. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, em ato público,
no dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, item 1.3.
11.2. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e os membros da Equipe de
Apoio rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais
apresentadas pelos licitantes e verificarão suas conformidades com os requisitos estabelecidos
no edital.
11.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, forem
omissas ou que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar ou prejudicar o
julgamento.
11.4. Para fins de julgamento e classificação das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio
levarão em conta o critério de Menor Preço Por item, nos termos do inciso X do art. 4º, da Lei
n.º 10.520/2002.
11.5. Serão classificados, pelo Pregoeiro, para etapa de lances, os licitantes que apresentarem
propostas com menor preço e os demais licitantes que apresentarem propostas com preços até
10% (dez por cento) superiores àquela de menor preço.
11.5.1. Caso não sejam verificados no mínimo 03 (três) propostas escritas nas condições
acima, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03
(três).
11.5.2. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas escritas, para fins de
ordenação dos lances, adotar-se-ão os critérios definidos no § 2º, do art. 45, da Lei n.º
8.666/93.
11.6. Em seguida, iniciar-se-á a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
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11.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.
11.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
11.9. Caso não se realize a etapa de lances verbais, será verificada a aceitabilidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
11.10. Declarada encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas pelo
Pregoeiro.
11.11. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento Menor
Preço Por item.
11.12. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
11.13. Considerada aceitável a oferta de Menor Preço Por item, o pregoeiro dará início à fase de
habilitação com a abertura do envelope nº 2 contendo a documentação da proponente de
melhor oferta, confirmando as suas condições de habilitação.
11.14. Se a oferta de Menor Preço não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
11.15. Caso a oferta de menor preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, e as demais
licitantes na ordem de classificação não tiverem realizado lances verbais, o Pregoeiro a seu
critério poderá reabrir a etapa competitiva e repregoar o(s) item(ns) com as licitantes
remanescentes para que seja obtido o menor preço.
11.16. As microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem a documentação
especificada neste edital serão consideradas habilitadas mesmo que apresentem alguma
restrição na documentação de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, que poderá
ser regularizada posteriormente.
11.16.1. Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
de uma microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora da licitação, serlhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.16.2. O termo inicial do prazo para regularização da documentação corresponderá à data
em que a proponente for notificada da declaração de vencedora do certame, prorrogável por
igual período.
11.16.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
11.16.4. O curso do prazo recursal previsto no item 15 dos recursos, somente começará a
fluir após o encerramento do prazo para a regularização da documentação de regularidade
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fiscal da LICITANTE declarada vencedora.
11.17. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Administração contratante poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas
neste item, aplicando-se subsidiariamente o disposto no art. 48, § 3º, da Lei 8.666/1993.
11.18. Serão registradas as propostas válidas dos proponentes classificados Por item, na ordem
de sua classificação.
11.19. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus
Anexos.
11.20. O Pregoeiro poderá deliberar acerca de:
a) Aceitar os envelopes de proposta sem o acompanhamento do representante legal da
empresa, restando mencionada empresa impossibilitada de participar da rodada de lances
verbais.
b) Receber envelopes de Proposta e Habilitação de proponentes durante a fase de
credenciamento, mesmo que o horário estipulado no item 1.3 esteja excedido;
c) Definir o intervalo mínimo de valores entre os lances;
d) Definir o intervalo de tempo máximo para o licitante dar o lance;
e) Autorizar o uso, a seu critério, de aparelhos celulares.
f) Proceder a abertura do envelope de Habilitação, na falta de comprovação de
documentação referente a fase de credenciamento e propostas, para devida conferência;
g) Colher assinatura em documentos, quando presente o representante;
h) Consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as
condições de habilitação dos licitantes;
i) Promover, em qualquer fase deste Pregão, diligência destinada a esclarecer ou
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta;
j) Sanar erros ou falhas que não alterem a substância e a validade jurídica das propostas e
dos documentos apresentados, no julgamento das propostas e na fase de habilitação,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação;
k) Solicitar ao proponente as informações adicionais necessárias sobre o produto;
l) Utilizar-se dos certificados técnicos apresentados neste certame, para a
qualificação dos produtos constantes da melhor oferta (somente para marcas e
modelos idênticos);
12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02).
12.1. Os licitantes deverão apresentar os documentos do subitem 12.3 em originais, ou por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor da
Administração Municipal ou publicado em órgão da imprensa oficial, os quais serão
examinados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
12.2.
Todos os documentos apresentados deverão estar dentro de seu prazo de validade, sob
pena de inabilitação do proponente.
12.3.

O ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter:

12.3.1. Para comprovação da habilitação jurídica:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (contrato social e as alterações que
indiquem os atuais sócios e o objeto do contrato), devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos
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b)

c)

d)
e)
f)

g)

documentos de eleição de seus atuais administradores. (desobrigada sua
reapresentação quando ocorrer no credenciamento);
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercício. (desobrigada sua reapresentação quando ocorrer no
credenciamento);
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país. (desobrigada sua reapresentação quando ocorrer no
credenciamento);
Cédula de identidade do representante legal. (desobrigada sua reapresentação quando
ocorrer no credenciamento);
Registro comercial, no caso de empresa individual;
Declaração, de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal
(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores), nos termos da lei nº
9.854, de 27/10/99 e declaração sob as penas da lei, de que inexistem fatos expedidos por
órgão da administração pública de qualquer esfera de governo impeditivos da sua
habilitação (Declaração de idoneidade), ANEXO VI;
Declaração contendo informações para assinatura do contrato, conforme ANEXO VIII.
(Opcional)

12.3.2. Para comprovação da regularidade fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao
domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o
objeto da presente licitação;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos à Tributos Federais, e à Dívida Ativa da União;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão
de Regularidade Fiscal, relativa à Tributos Mobiliários e Imobiliários, expedida pela
Secretaria Municipal dia Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da lei. Caso não conste prazo de validade, essa será de, no
máximo, 60 (sessenta) dias contados da data da sua emissão;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei,
sendo que estas poderão estar atestadas pelos órgãos expedidores.
g) Prova de regularidade relativa a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
demonstrando situação regular no cumprimento do encargos instituídos por Lei, sendo que
estas poderão estar atestadas pelos órgãos expedidores (Lei 12.440/2011) (http://www.tst.jus.br/certidao).
12.3.3. Para a comprovação da qualificação econômico-financeira:
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do proponente no seu
respectivo prazo de validade. Caso não conste prazo de validade, essa será de, no
máximo, 60 (sessenta) dias contados da data da sua emissão;
12.3.4. Para comprovação da qualificação técnica:
a) 01 (um) atestado firmado por pessoa jurídica de direito público, ou 02 (dois) atestados
firmados por pessoas jurídicas de direito privado distintas, comprovando a prestação de
serviços iguais ou similares ao objeto desta licitação, bem como a boa aplicação dos
itens cotados.
12.4.

Após a análise da documentação, os membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão
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todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.
12.5. A não apresentação de quaisquer documentos descritos no item anterior e nos seus
subitens implicará na inabilitação do licitante.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão
dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
14. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1.
Município de Ibiporã procederá a emissão de contrato (MINUTA - ANEXO IX), observando
as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e da proposta do
licitante vencedor.
14.2. O Município de Ibiporã convocará por fax ou e-mail o proponente vencedor para assinatura
do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da homologação do o resultado da licitação,
prazo este que poderá ser prorrogado por uma única vez, a critério do Município de Ibiporã,
quando solicitado e justificado o motivo pelo proponente.
14.2.1. Quem, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de 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 União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.
14.3. O não atendimento ao disposto nesse item facultará ao Município de Ibiporã convocar
remanescentes na ordem de classificação, na forma prevista no inciso XVI do artigo 4º da Lei
10.520/2002, inclusive podendo o Pregoeiro negociar com estes para obter preço melhor, sem
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
14.4. A vigência do contrato será de 12 (DOZE) MESES a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos casos previstos no artigo 57 da Lei de nº 8.666/1993.
14.5. O valor do presente Contrato poderá ser reajustado após seus primeiros 12 (doze) meses
de vigência, pela variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
14.6. Fica designada como gestora deste contrato a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora
Andrea Apda Stroka R. de Lima, a qual desempenhará as atribuições atinentes ao controle
orçamentário e financeiro e a ordenação de despesa, bem como as alterações contratuais que
se fizerem necessárias.
14.7. A fiscalização do contrato, por sua vez, será exercida pela servidora, a Senhora Ana
Paola Fernandes Rolim, designada pela secretária da pasta/ordenador da despesa, conforme
previsto no art. 67 da Lei 8666/93, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e o
recebimento do objeto contratado, bem como a emissão do relatório que acompanhará a nota
fiscal e as demais obrigações decorrentes desta.
15. RECURSOS.
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15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação das razões do recurso, de efeito suspensivo, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentarem contrarrazões, em igual período, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo- lhes assegurada vista imediata dos autos.
15.2. Para fins de contagem do prazo para interposição de recurso, será excluído o dia do início e
incluído o do vencimento.
15.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
15.4.

O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.5. O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os
fundamentos forem manifestamente inconsistentes ou meramente protelatórios.
15.6. Deferido o pedido de recurso pelo Pregoeiro e apresentadas as Razões e Contrarrazões do
Recurso, o mesmo realizará o seu julgamento, sendo facultado parecer prévio do processo à
Procuradoria Geral do Município.
16. DISPOSIÇÕES GERAIS.
16.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por ilegalidade de ofício
ou mediante provocação de terceiros, mediante ato por escrito e devidamente fundamentado,
aplicando-se os procedimentos inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para
contraditório.
16.2. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões
puramente formais, desde que não infrinja o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.
16.3. Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos
envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de Apoio e
representantes credenciados presentes.
16.4. É facultado ao licitante formular protestos consignando em ata dos trabalhos para prevenir
responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente
manifestar qualquer intenção de modo formal.
16.5. O Pregoeiro e/ou Autoridade Superior, na forma do disposto no § 3º, do art. 43, da Lei n.º
8.666/93, se reserva o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo licitatório.
16.6. A licitação não implica na obrigatoriedade de contratação por parte do Município de Ibiporã,
sendo que até a assinatura do contrato, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação,
sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a
contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou
posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
16.7. Qualquer pedido de esclarecimento ou solicitação de informações adicionais necessários à
elaboração da proposta deverá ser enviado, por escrito, até 2 (dois) dias úteis antes da data
fixada para abertura dos envelopes de Proposta de Preços/Habilitação, ao Departamento
de Licitação da Prefeitura do Município de Ibiporã, 2º andar, Estado do Paraná, na Rua Pe.
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feira, ou pelo telefone (43) 3178-8483, ou através do e-mail: licitaçao@ibipora.pr.gov.br.
16.8. Nos termos do art. 12 do Decreto 111/2015, qualquer cidadão é parte legítima para
impugnar o presente Edital de Pregão por ofensa à Legislação aplicável, devendo
protocolar o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
Propostas de Preços.
16.9. Em se tratando de pessoa jurídica a Impugnação por escrito, dirigida ao pregoeiro,
deverá conter o nome do responsável, indicação da modalidade e número do certame,
razão social da empresa, número do CNPJ, telefone e endereço eletrônico, a ser
protocolada na Divisão de Protocolo da Prefeitura do Município de Ibiporã, 1º andar,
Estado do Paraná, na Rua Pe. Vitoriano Valente, 540, Centro. No horário das 08h00min às
17h00min,
ou
encaminhada
através
de
e-mail
no
endereço
eletrônico
licitação@ibipora.pr.gov.br, observados sempre os prazos legais.
16.10. Em se tratando de pessoa física a Impugnação por escrito, dirigida ao pregoeiro,
deverá conter o nome completo, o numero do Cadastro de Pessoa Física-CPF, telefone,
endereço eletrônico e a indicação da modalidade e número do certame, a ser
protocolada na Divisão de Protocolo da Prefeitura do Município de Ibiporã, 1º andar,
Estado do Paraná, na Rua Pe. Vitoriano Valente, 540, Centro. No horário das 08h00min às
17h00min,
ou
encaminhada
através
de
e-mail
no
endereço
eletrônico
licitação@ibipora.pr.gov.br, observados sempre os prazos legais.
16.11. A Impugnação feita pelo licitante, que deverá ser protocolada até 2 (dois) dias úteis antes
da data fixada para recebimento das propostas de preços, não o impedirá de participar do
processo de licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. No caso de
acolhimento ao pedido de impugnação contra o edital, a Administração definirá e publicará
nova data para realização do certame licitatório.
16.12. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta licitação.
16.13. O foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o de Ibiporã
do Estado do Paraná, com renúncia prévia e expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
16.14. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, à luz da legislação,
jurisprudência e doutrina aplicáveis, e dos princípios gerais de direito.

Ibiporã, 15 de agosto de 2018.

João Toledo Coloniezi
Prefeito Municipal

João Paulo de Assis
Diretor de Licitações

Rua Padre Vitoriano Valente, nº. 540 - CX. Postal, 31 - Fone: (43) 3178-8454
CEP 86200-000 - www.ibipora.pr.gov.br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI
ANEXO I – DO OBJETO E DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS
1.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

LOTE: 1 - SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS
Item
Nome do produto/serviço
Qtd
1

2

PRÓTESE DENTARIA MANDIBULAR 300,00
RESINA
ACRÍLICA
TERMO
POLIMERIZÁVEL E DENTES EM
ACRÍLICO Passos para confecção de
prótese: Moldagem realizada no
Centro
de
Especialidades
Odontológicas (CEO); Vazamento em
gesso
especial
realizado
pelo
Laboratório (em tempo habil para não
ocorrer alteração da moldagem);
confecção de moldeira individual pelo
laboratório quando indicado pelos
Cirurgiões-Dentista do CEO, para
moldagem com pasta zincoenólica (5 a
7 dias após moldagem), confecção
pelo laboratório, de rolete de cera
sobre placa acrílica, para prova de
rolete no CEO (5 a 7 dias após
moldagem); montagem dos dentes em
cera, feita pelo laboratório para prova
no CEO (5 a 7 dias); entrega da
prótese finalizada (5 a 7 dias), entrega
da prótese no CEO; Prazo máximo
final de entrega: 35 dias corridos do
inicio da moldagem.Obs.: gesso,
resinas
acrílicas,
ceras,
dentes
acrílicos e outros materiais necessários
para a confecção das próteses são de
responsabilidade do laboratório. Todas
as peças passarão por controle, e em
caso de defeito serão solicitadas as
correções necessárias, caso a prótese
não se apresente bem acabada ou
com adaptação inadequada, estará
sujeita a nova confecção.
PRÓTESE DENTARIA MAXILAR EM 500,00
RESINA
ACRÍLICA
TERMO
POLIMERIZÁVEL E DENTES EM
ACRÍLICO - Passos para confecção de
prótese: Moldagem realizada no
Centro
de
Especialidades
Odontológicas (CEO); Vazamento em
gesso
especial
realizado
pelo
Laboratório (em tempo habil para não
ocorrer alteração da moldagem);

Un Preço
máximo
UN 150,00

Preço máximo
total
45.000,00

UN 150,00

75.000,00

Rua Padre Vitoriano Valente, nº. 540 - CX. Postal, 31 - Fone: (43) 3178-8454
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3

confecção de moldeira individual pelo
laboratório quando indicado pelos
Cirurgiões-dentistas do CEO, para
moldagem com pasta zincoenólica (5 a
7 dias após moldagem), confecção
pelo laboratório, de rolete de cera
sobre placa acrílica, para prova de
rolete no CEO (5 a 7 dias após
moldagem); montagem dos dentes em
cera, feita pelo laboratório para prova
no CEO (5 a 7 dias); entrega da
prótese finalizada (5 a 7 dias), entrega
da prótese no CEO; Prazo máximo
final de entrega: 35 dias corridos do
inicio da moldagem.
Obs.: gesso, resinas acrílicas, ceras,
dentes acrílicos e outros materiais
necessários para a confecção das
próteses são de responsabilidade do
laboratório. Todas as peças passarão
por controle, e em caso de defeito
serão
solicitadas
as
correções
necessárias, caso a prótese não se
apresente bem acabada ou com
adaptação inadequada, estará sujeita a
nova confecção.
PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR 230,00
REMOVIVEL
COM
ARMAÇÃO
METÁLICA,
RESINA
ACRÍLICA
TERMO POLIMERIZÁVEL E DENTES
EM ACRÍLICO; Passos para confecção
de prótese:
Moldagem realizada no Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO);
Vazamento
em
gesso
especial
realizado pelo Laboratório (em tempo
habil para não ocorrer alteração da
moldagem); confecção de armação
metálica fundida pelo laboratório ( 7 a
14 dias após moldagem), prova no
CEO; Confecção pelo laboratório, de
rolete de cera sobre armação metálica,
para prova de rolete no CEO (5 a 7
dias); Montagem dos dentes em cera
feita pelo laboratório para prova no
CEO ( 5 a 7 dias); Entrega da prótese
finalizada ( 5 a 7 dias) entrega no
CEO; Prazo máximo final de entrega:
35 dias corridos do inicio da
moldagem. Obs.: gesso, resinas
acrílicas, ceras, dentes acrílicos e
outros materiais necessários para a
confecção
das próteses são de
responsabilidade do laboratório. Todas
as peças passarão por controle, e em
caso de defeito serão solicitadas as
correções necessárias, caso a prótese

UN 150,00

34.500,00
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4

5

não se apresente bem acabada ou
com adaptação inadequada, estará
sujeita a nova confecção.
PRÓTESE
PARCIAL
MAXILAR 140,00
REMOVIVEL
COM
ARMAÇÃO
METÁLICA,
RESINA
ACRÍLICA
TERMO POLIMERIZÁVEL E DENTES
EM ACRÍLICO; Passos para confecção
de prótese:
Moldagem realizada no Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO);
Vazamento
em
gesso
especial
realizado pelo Laboratório (em tempo
habil para não ocorrer alteração da
moldagem); confecção de armação
metálica fundida pelo laboratório ( 7 a
14 dias após moldagem), prova no
CEO; Confecção pelo laboratório, de
rolete de cera sobre armação metálica,
para prova de rolete no CEO (5 a 7
dias); Montagem dos dentes em cera
feita pelo laboratório para prova no
CEO ( 5 a 7 dias); Entrega da prótese
finalizada ( 5 a 7 dias) entrega no
CEO; Prazo máximo final de entrega:
35 dias corridos do inicio da
moldagem. Obs.: gesso, resinas
acrílicas, ceras, dentes acrílicos e
outros materiais necessários para a
confecção
das próteses são de
responsabilidade do laboratório. Todas
as peças passarão por controle, e em
caso de defeito serão solicitadas as
correções necessárias, caso a prótese
não se apresente bem acabada ou
com adaptação inadequada, estará
sujeita a nova confecção.
PRÓTESE TEMPORÁRIA PARCIAL 187,00
REMOVIVEL EM RESINA ACRÍLICA
TERMO POLIMERIZÁVEL E DENTES
EM
ACRÍLICO;
Passos
para
confecção: Moldagem realizada no
Centro
de
Especialidades
Odontológicas (CEO); vazamento em
gesso
especial
realizado
pelo
laboratório (em tempo habil para não
ocorrer alteração da moldagem);
confecção pelo laboratório de rolete de
cera sobre placa acrílica, para prova
de rolete no CEO (5 a 7 dias após
moldagem); montagem dos dentes em
cera, feita pelo laboratório para prova
no CEO (5 a 7 dias), entrega no CEO.
Prazo máximo final de entrega: 35 dias
corridos do inicio da moldagem. Obs.:
Todas as peças passarão por
controles, e em caso de defeitos serão

UN 150,00

21.000,00

UN 24,15

4.516,05
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solicitadas as correções necessárias.
Caso a prótese não se apresente bem
acabada
ou
com
adaptação
inadequada, estará sujeita a solicitação
de nova confecção.
TOTAL

180.016,05
Ibiporã, 15 de agosto de 2018.

João Toledo Coloniezi
Prefeito Municipal

João Paulo de Assis
Diretor de Licitações
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI
ANEXO II – ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA
O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP07518_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esl

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI
ANEXO III – PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA
O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
PP07518_ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe

Rua Padre Vitoriano Valente, nº. 540 - CX. Postal, 31 - Fone: (43) 3178-8454
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Estado do Paraná
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI
ANEXO IV – INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA
Para as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um programa para o
preenchimento das mesmas. Na página oficial do Município (www.ibipora.pr.gov.br), clique no link
Licitações.

Após clique na modalidade licitatória desejada e escolha o processo/objeto pretendido e assim
visualizar as principais informações referentes ao Edital e os arquivos que estarão disponíveis para
“Baixar o Arquivo”.

Fique atento ao aviso, o campo e-mail não é obrigatório.

Alguns dos arquivos disponíveis estão compactados (arquivo ZIP) e/ou são executáveis e
não podem ser abertos pela Internet. Orientamos aos interessados que salvem todos os
arquivos disponíveis no computador e, após descompactá-los, utiliza-los.
Assim após este procedimento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF com o
nome
PP07518_EDITAL_E_ANEXOS.pdf,
um
arquivo
executável
com
o
nome
PP07518_ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe e um arquivo digital
de proposta com o nome PP07518_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esl entre
outros que poderão ser disponibilizados.
Rua Padre Vitoriano Valente, nº. 540 - CX. Postal, 31 - Fone: (43) 3178-8454
CEP 86200-000 - www.ibipora.pr.gov.br
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Primeiramente acesse
PREENCHIMENTO DE
abaixo:

o programa o arquivo PP07518_ANEXO3_PROGRAMA DE
PROPOSTA.exe e será aberta uma janela como a figura

Clique no botão
no canto superior direito e localize o arquivo PP07518_ANEXO2_ARQUIVO
DIGITAL DE PROPOSTA.esl Serão liberadas as opções para cadastramento dos dados da
empresas e das propostas.

Clique no botão

no canto inferior esquerdo e Abrirá a seguinte janela:

Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento
obrigatório, clique no botão

e Abrirá a janela:

Rua Padre Vitoriano Valente, nº. 540 - CX. Postal, 31 - Fone: (43) 3178-8454
CEP 86200-000 - www.ibipora.pr.gov.br
CNPJ: 76.244.961/0001-03

Página 22 de 38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
Estado do Paraná

Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento
obrigatório, clique no botão

e voltará a tela anterior, após clique no botão

para preenchimento dos sócios da empresa, abrirá a janela:

Preencha os dados, não esquecendo que os campos com * são obrigatórios. Após preencher, clique
em

para salvar. Para cadastrar os demais sócios da empresa clique em
e os campos ficarão limpos para preenchimento dos novos dados.

IMPORTANTE: Cadastre todos os membros do Quadro Societário, mesmo que este não seja
o sócio-administrador. Caso o registro do Contrato Social, Estatuto, tenha sido feito por
Junta Comercial, a data e o número do registro encontram-se no próprio selo da Junta,
normalmente na última pagina do contrato.
Após informado todos os sócios clique em
O programa retornará para a tela abaixo para preenchimento dos produtos a serem cotados.
Selecione o Lote desejado. Este procedimento deve ser repetido para cada lote desejado.
Rua Padre Vitoriano Valente, nº. 540 - CX. Postal, 31 - Fone: (43) 3178-8454
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CNPJ: 76.244.961/0001-03

Página 23 de 38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
Estado do Paraná

Clique na aba Produtos/Serviços e aparecerá a tela abaixo, com a opção de cadastrar a
marca/modelo (dispensado para contratações de serviços) e o preço unitário de cada produto.

Após cadastrar os valores desejados, clicar no botão Gravar proposta:
Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela:

Após o preenchimento da proposta a mesma deverá ser impressa, clique no botão Imprimir
proposta:

.

Para

fechar

o

programa,

clique

no

botão:

.
Após o preenchimento dos dados o arquivo gerado (ex: “ PP07518_ANEXO2_ARQUIVO
DIGITAL DE PROPOSTA.esl”) deverá ser gravado em mídia (pen drive ou CD) e colocado dentro
do Envelope II, Proposta.
Qualquer dúvida, entrar em contato com o Depto de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiporã/Pr –
Fone (43)3178-8483 ou no e-mail licitacao@ibipora.pr.gov.br.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI
ANEXO V – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
AO
SR. PREGOEIRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ – PARANÁ
REF: PREGÃO Nº 075/2018 - PMI
PROPONENTE:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE/FAX:

Credenciamos o(a) Sr.(a)._________________________________________________,
portador(a) da cédula de identidade sob nº _______________________ e CPF/MF sob nº
_______________________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão
Nº 075/2018 - PMI, instaurado pela Prefeitura do Município de Ibiporã, na qualidade de
representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta,
oferecer lances, assinar atas, interpor recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem
necessários.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Cidade/UF, em ___/___________/________.

__________________________________
Nome:
RG/CPF
Cargo:

Rua Padre Vitoriano Valente, nº. 540 - CX. Postal, 31 - Fone: (43) 3178-8454
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO
ART. 7º DA CF, DE QUE INEXISTEM FATOS EXPEDIDOS POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DE QUALQUER ESFERA DE GOVERNO IMPEDITIVOS DA SUA HABILITAÇÃO, DE
RESERVA DE CARGOS PREVISTOS NA LEI Nº 13.146/2015

AO
SR. PREGOEIRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ – PARANÁ
REF: Pregão Nº 075/2018 - PMI
PROPONENTE:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE/FAX:

Declaramos ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fato impeditivo da nossa
habilitação, nos termos do artigo 32, parágrafo segundo da Lei nº. 8.666/93, e que não estamos
declarados inidôneos em qualquer esfera da Administração Pública e nem estamos suspensos de
participar de licitações por qualquer Órgão Governamental, autarquia, fundação ou de economia
mista do Estado do Paraná, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Em cumprimento ao disposto no artigo sétimo, inciso XXXIII, da Constituição Federal e o contido no
artigo V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, declaramos que não possuímos em
nosso quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos, salvo maior que 14 (quatorze) anos, na condição
de aprendiz.
( ) Declaramos que reservamos de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Cidade/UF , em ___/___________/________.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

__________________________________
Nome:
RG/CPF
Cargo:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
AO
SR. PREGOEIRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ – PARANÁ
REF: Pregão Nº 75/2018 - PMI
PROPONENTE:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE/FAX:
Declaramos, sob pena da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI, instaurado pela Prefeitura do Município
de Ibiporã, que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no
respectivo edital de licitação citado.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Cidade/UF, em ___/___________/________.

__________________________________
Nome:
RG/CPF
Cargo:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI
ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE
ASSINATURA DO CONTRATO
1 - DA EMPRESA PROPONENTE:
Razão Social:
Endereço:
Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

CNPJ:

Conta Corrente: Agência: Banco:
IE:

Fone:

Fax:

Contador da empresa:

Fone:

2 - DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:
Função:
Data de Nascimento:
Escolaridade:

Estado Civil:
RG: Emissor:

CPF:

Endereço:
Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

Fone:

Celular:

E-mail:

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

...........................,.......de............................de ......

__________________________________
Nome:
RG/CPF
Cargo:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI
ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
IBIPORÃ E A EMPRESA __________________ PARA
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PROTÉTICO PARA
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O CEO –
CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.
CONTRATO Nº XXX/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI
I - CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no MF/CNPJ sob
nº. 76.244.961/0001-03, com sede na Rua Pe. Vitoriano Valente nº. 540, centro, Ibiporã – Paraná,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, JOÃO TOLEDO COLONIEZI, brasileiro, casado,
economista, portador da cédula de identidade RG nº __________, e inscrito do CPF/MF sob n°
____________, residente e domiciliado nesta cidade, neste ato doravante denominado de
CONTRATANTE.
CONTRATADO (A):
EMPRESA _____________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
MF/CNPJ sob nº ________________, com sede na Rua _______________________, nº _____,
CEP: _______________, na cidade de ___________________, Estado do _________________,
neste ato representada por (INCLUIR QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL), portador
da cédula de identidade RG n°____________________, e inscrito no CPF/MF sob n°
_________________, residente e domiciliado na Rua _______________________, nº _____, CEP:
_______________, na cidade de ___________________, estado do _________________,
doravante denominada CONTRATADA;
Por este instrumento, as partes acima qualificadas têm entre si, justo e acertado, na
melhor forma de direito, que, ao final, esta subscrevem o presente contrato, regido pela Lei Federal
nº 10.520/2002 e, subsidiariamente da Lei Federal nº 8666/1993, do Decreto Municipal nº 111/2015
e demais disposições legais aplicáveis, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:
II - CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1. O Contrato tem por objeto a contratação de laboratório protético para confecção de
próteses dentárias para o CEO – Centros de Especialidades Odontológicas, consoante
especificam o Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI.
III - CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ANEXOS CONTRATUAIS
3.1. Fazem parte integrante deste contrato, os seguintes documentos, como se nele estivessem
transcritos:
I - O Processo Administrativo Nº 169/2018;
II - O PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2018 - PMI;
III - A proposta da CONTRATADA, datada de ___ de _________ de 2018.
3.2. Os documentos mencionados nesta cláusula são considerados suficientes para, em conjunto
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com este contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita execução.
IV - CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
4.1. O serviço e entrega das próteses dentárias ofertadas deverão atender as especificações
do Anexo I e Anexo XI (Termo de Referência), além das informações abaixo:
4.2. LOCAL DE ENTREGA: Centro de Especialidades Odontológicas – CEO localizada na Avenida
Santos Dumont, nº 132 – Centro. Telefone: (43) 3178-0340 e 3178-0370.
4.3. Após a realização do serviço a entrega da prótese dentária deverá ser previamente
agendada, através do endereço e telefones supracitados no item 4.2., de segunda a sexta
feira das 08h00 às 17h00.
4.4. Todo o transporte a ser executado em função da entrega será de única e total responsabilidade
da detentora do Contrato, correndo por sua conta e risco da operação, inclusive fretes,
embalagens, carga e descarga;
4.5. A entrega da prótese dentária deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal,
sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros
e patentes referentes ao objeto cotado.
4.6. Todas as próteses confeccionadas e fornecidas deverão ser entregues acondicionadas em
embalagens apropriadas, sem violação, amassados, deterioração ou quaisquer outros fatores
que possam comprometer o uso ou a qualidade das mesmas, de acordo com as normas
pertinentes em vigor no país.
4.7. Todos os custos de manutenção (fornecimento de peças com vícios, falhas ou com defeitos)
serão de responsabilidade do fornecedor/contratado.
4.8. A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, exigir o exame do ensaio em
laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um
certificado de origem e qualidade, correndo sempre as despesas por conta da Contratada.
4.9.
Em caso de descontinuidade na produção ou fabricação dos materiais ofertados na
proposta, a Contratada deverá comunicar tal fato a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhando
de declaração da empresa fornecedora ou do próprio fabricante, de que não mais produz o objeto
licitado, enviando amostra e documentos que se fizerem necessários do produto que pretende
fornecer em substituição àquele inicialmente ofertado, sem que o preço seja superior ao constante
de sua proposta, ficando a critério da Secretaria aceitá-lo ou não.
4.10. Se durante o fornecimento ocorrer problemas de desabastecimento ou similar, que possa
comprometer a perfeita execução deste edital, a Secretaria poderá a pedido da licitante vencedora,
autorizar a substituição do(s) produto(s) ou da(s) marca(s).
4.11. Fazem parte integrante do Contrato, independente de sua transcrição, as peças constantes
do Processo de Licitação.
4.12. Os cirurgiões dentistas deste município realizarão a moldagem inicial e a disponibilizarão
para o licitante vencedor retirar diariamente no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do
Município, de segunda a sexta-feira, nos horários das 08h00min às 17h00min;
4.13. A contratada deve cumprir durante a vigência do contrato as obrigações nele pontuada, as
prevista neste Edital, bem como as do Termo de Referência (anexo XI).
4.14. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e
fornecimento efetuado, serão aplicadas à CONTRATADA as sanções previstas neste edital e na
legislação vigente.
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4.15. A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a FORMA PARCELADA,
sendo somente pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente
entregues, conforme necessidades do Município de Ibiporã.
4.15.1. O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com as necessidades da
Contratante, sendo que o município não se obriga a adquirir a quantidade total licitada.
4.15.1.1.
Para os itens do Anexo I, a quantidade mínima de aquisição dos produtos
serão de 30% (trinta por cento);
V - CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR
5.1. O valor total do Contrato é de ____________ (__________________), conforme Proposta,
sendo que o Município, não se obriga a adquirir a quantidade total prevista na licitação.
5.2. O município CONTRATANTE somente se obriga a pagar o valor referente aos serviços que
estejam em estrita conformidade com as condições especificadas no Edital.
VI - CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. A despesa correrá às contas das seguintes dotações orçamentárias abaixo relacionadas:
DOTAÇÕES
Exercício Conta da Funcional programática Fonte
Natureza da Grupo da fonte
da
despesa
de
despesa
despesa
recurso
2018
4235
10.001.10.302.0010.2092 303 3.3.90.39.50.10 Do Exercício
2018
6360
10.001.10.301.0010.2088 494 3.3.90.39.50.10 Do Exercício
VII - CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional e de acordo com as Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Município, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após apresentação de nota fiscal (Modalidade e o Número deste edital, Número da Nota de
Empenho e Dados Bancários) ao fiscal do contrato, e desde que apresentados os documentos
exigidos para a liberação dos pagamentos. A Nota Fiscal deverá ser assinada pelo gestor do
Contrato.
7.2. Todos os pagamentos ficarão condicionados a apresentação e aprovação do fiscal do contrato
de relatórios pormenorizados dos serviços efetivamente executados.
7.3. Caso a contratada esteja em débito ou apresente alguma irregularidade fiscal, os respectivos
empenhos referentes aos contratos em nome do licitante não poderão ser liberados e, por
consequência, estes não terão validade, nem eficácia.
7.4. Para possibilitar a liberação dos empenhos, a contratada será comunicada pela Prefeitura do
Município de Ibiporã, para que no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, proceda a
regularização de suas eventuais pendências.
7.5. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, e verificadas a permanência de pendência, será
promovida a rescisão contratual pelo não cumprimento das condições de habilitação e
qualificação na execução do contrato, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
VIII - CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1. O prazo do contrato será de 12 (DOZE) MESES, contados da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado se houver interesse da Administração CONTRATANTE, nos casos previstos no
artigo 57 da Lei de nº 8.666/1993.
Rua Padre Vitoriano Valente, nº. 540 - CX. Postal, 31 - Fone: (43) 3178-8454
CEP 86200-000 - www.ibipora.pr.gov.br
CNPJ: 76.244.961/0001-03

Página 31 de 38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
Estado do Paraná
8.2. O valor do presente Contrato poderá ser reajustado após seus primeiros 12 (doze) meses de
vigência, pela variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
IX - CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
9.1. Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA;
9.2. Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na execução do
serviço;
9.3. Atestar a Nota Fiscal correspondente, após o aceite dos materiais fornecidos;
9.4. Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas;
9.5. Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de
qualidade dos materiais e proceder ao acompanhamento e fiscalização de sua entrega, por
profissional designado, conforme previsto na cláusula 16.
X - CLÁUSULA DEZ – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.1. Prestar o serviço contratado em conformidade com as qualificações constantes da Proposta e
do Edital, e com as solicitações do CONTRATANTE, nos respectivos vencimentos.
10.2. É de responsabilidade de a Contratada substituir,ajustar, corrigir, regular, trocar e refazer na
execução dos serviços qualquer material impugnado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a partir do recebimento da impugnação sem ônus para o município.
10.3. Comunicar ao responsável do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que
antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu
cumprimento;
10.4. Apresentar documento fiscal específico discriminando todos os materiais fornecidos, com
indicação de preços unitário e total;
10.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do
CONTRATANTE;
10.6.Manter os seus funcionários identificados por crachá quando em cumprimento do objeto desta
licitação nas dependências do CONTRATANTE;
10.7. Manter em dia todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias do pessoal organizado para
a execução do objeto do presente contrato.
10.8. Cumprir, como únicos empregadores, todas as disposições legais quanto à remuneração dos
empregados eventualmente alocados na prestação dos serviços, sendo a única responsável pelo
pagamento de todos os encargos de natureza trabalhista, inclusive os relativos a acidente de
trabalho, previdenciários, comerciais, fiscais, de responsabilidade civil de qualquer natureza, não
gerando o presente contrato nenhum vínculo de natureza trabalhista à CONTRATANTE;
10.9. Responsabilizar-se exclusivamente por eventuais ações trabalhistas propostas por seus
empregados, devendo arcar com todos os custos, despesas e honorários advocatícios a elas
relativos, bem como pelo cumprimento das decisões judiciais, isentando a CONTRATANTE de
qualquer responsabilidade, solidária ou subsidiária, e/ou de quaisquer ônus decorrentes direta ou
indiretamente desses processos judiciais;
10.10. Responder pelos tributos federais, estaduais ou municipais, que eventualmente incidirem
sobre o respectivo contrato;
10.11. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais acima mencionados, não transfere à Administração Pública CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, nos
termos do artigo 71, §1º, da lei nº 8.666/93.
10.12. Responder pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de culpa ou
dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização
ou acompanhamento pelo CONTRATANTE;
10.13. Solicitar em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o cumprimento de
suas obrigações contratuais, de modo a assegurar o bom andamento da execução de serviços;
10.14. Manter, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, durante a execução do
instrumento contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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10.15. Acatar eventuais decisões tomadas pela CONTRATANTE no decorrer da execução do objeto
do contrato;
10.16. Não ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, as obrigações descritas neste
instrumento, salvo se expressamente autorizado pela CONTRATANTE, sob pena de rescisão
imediata do contrato.
10.17. Exigir de seus funcionários a utilização de EPI’s, impondo sanções àqueles que
descumprirem essa obrigação.
XI - CLÁUSULA ONZE – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
11.1. Toda e qualquer alteração, exceto para as constantes da cláusula 11.2, deverá ser
processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo nas justificativas previstas
no art. 65 da Lei nº 8.666/93, sendo vedada a modificação do objeto.
11.2. O Termo Aditivo será dispensado para as seguintes alterações: valor contratual, decorrente do
reajuste de preço, compensação ou penalização financeira; empenho de dotações
orçamentárias suplementares, até o limite do respectivo valor.
11.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, §1º, da lei nº 8.666.93.
XII - CLÁUSULA DOZE – DAS PENALIDADES
12.1. O não cumprimento de quaisquer das cláusulas previstas no presente contrato, tais como o
atraso injustificado na execução dos serviços contratados, em desconformidade com as
especificações do Edital e Proposta, ou a inexecução total ou parcial do Contrato, entre
outras, sujeitarão a CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
Contrato previsto na Cláusula Quinta, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei
nº 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002.
12.2. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por
eventuais perdas ou danos causados ao Município de Ibiporã.
XIII - CLÁUSULA TREZE –REVISÃO/ ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
13.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente
licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão desses
para mais ou para menos, conforme o caso.
13.2. Poderá ocorrer ainda a revisão e/ ou alteração dos preços para restabelecer a relação que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
XIV - CLÁUSULA QUATORZE –DA RESCISÃO
14.1. É facultada ao Município a rescisão unilateral deste contrato, nos casos do art. 79, I, da Lei
8666/1993, sem prejuízo da execução da penalidade aplicável nos casos de inadimplemento
previstos na cláusula anterior e demais sanções cabíveis.
14.2. O presente contrato poderá ainda ser amigavelmente rescindido, por acordo entre as partes, e
reduzida a termo no processo de licitação, mediante comunicação escrita com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, desde que haja conveniência da Administração
CONTRATANTE, nos termos do art. 79, II, da Lei 8666/1993.
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XV - CLÁUSULA QUINZE –DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
15.1. Os débitos da CONTRATADA para com o Município, decorrentes ou não do ajuste, serão
inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente
(LEI 6.830/1980 – Execução Fiscal), podendo ensejar a rescisão unilateral deste Contrato.
XVI - CLÁUSULA DEZESSEIS-DO GESTOR E FISCAL
16.1. Fica designada como gestora deste contrato a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora
Andrea Apda Stroka R. de Lima, a qual desempenhará as atribuições atinentes ao controle
orçamentário e financeiro e a ordenação de despesa, bem como as alterações contratuais
que se fizerem necessárias.
16.2. A fiscalização do contrato, por sua vez, será exercida pela servidora, a Senhora Ana Paola
Fernandes Rolim, designada pela secretária da pasta/ordenador da despesa, conforme
previsto no art. 67 da Lei 8666/93, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e o
recebimento do objeto contratado, bem como a emissão do relatório que acompanhará a nota
fiscal e as demais obrigações decorrentes desta.
XVII - CLÁUSULA DEZESSETE- DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
17.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à assinatura pelas partes, publicação resumida do
instrumento pela Administração e o registro do instrumento pelo Departamento de Compras
da Prefeitura do Município de Ibiporã.
XVIII - CLAUSULA DEZOITO – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
18.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para
os propósitos desta clausula, definem-se as seguintes práticas:
a)

b)
c)

d)

e)

Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de
licitação ou na execução de contrato;
Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitação ou de execução de contrato;
Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato.
Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na
cláusula, deste edital; praticar atos cuja intenção seja impedir materialmente o
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

18.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre a empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado,
para a outorga de contratos financiados pelo organismo, se, em qualquer momento, constatar
o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de
um contrato financiado pelo organismo.
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18.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição de
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado,
em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e
registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
XIX - CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO
19.1. Fica eleito o foro de Ibiporã, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.
19.2. E por estarem, assim, justas e convencionadas, as partes assinam o presente termo, na
presença de 2 (duas) testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito.

Ibiporã, ___ de_________ de 2018.

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito Municipal

REPRESENTANTE LEGAL
Contratada

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Testemunha

XXXXXXXXXXXXXX
Testemunha
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI
ANEXO X – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(NOME DA EMPRESA), (QUALIFICAÇÃO: TIPO SOCIEDADE – LTDA., S.A., ETC., ENDEREÇO
COMPLETO, INSCRITA NO C.N.P.J. / MF sob o nº (xxx), neste ato representado pelo (CARGO)
(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), portador da Carteira de Identidade nº (XXX), inscrito no
CPF / MF sob o nº (XXX), DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por
não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
Declaro, para fins da LC 123/2006 e sob as penalidades desta, ser:
( ) MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir
os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações
legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) EMPRESA D PEQUENO PORTE – Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou
inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por
não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06.

Local e Data
Nome e assinatura do representante legal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PMI
ANEXO XI – TERMO DE REFERÊNCIA
O presente Termo de Referência objetiva especificar critérios para CONTRATAÇÃO DE
LABORATÓRIO PROTÉTICO para confecção de próteses dentárias para o CEO – Centros de
Especialidades Odontológicas com o objetivo de suprir o fornecimento/confecções de próteses
totais e parciais, superiores, inferiores e Temporárias, que visa atender a grande demanda por estes
serviços na rede pública de saúde, tal contratação é necessária e se justifica devido a carência de
recursos humanos técnicos e especialistas para execução destes serviços pela Secretaria Municipal
de Saúde. É uma exigência do Ministério da Saúde que o município de Ibiporã realize a entrega de
120 próteses mensais, conforme Requisição, por 12 meses.

1. JUSTIFICATIVA
Com a contratação de um laboratório de próteses dentárias esta Secretaria visa além de
cumprir as exigências do Ministério da Saúde, atender a população Ibiporaense usuária do SUS que
busca a reposição de dentes perdidos, visando restaurar e manter a forma, função, aparência e
saúde oral. O termo "prótese dentária" também é utilizado para se referir ao artefato que se propõe
a substituir a função original dos dentes perdidos ou ausentes.
O principal objetivo é a reabilitação bucal, em todas as suas funções: estética, fonética e
mastigação. Repor ou restaurar de forma indireta (por meio laboratorial) os dentes, através de
confecção de próteses removíveis como prótese total, ou prótese parcial removível e prótese
temporária.
Projetos do Ministério da Saúde indica a necessidade de ampliação da resolutividade das
ações básicas em odontologia, buscando a integralidade da assistência e suporte por uma rede
especializada para garantir a confecção de próteses dentárias. Neste sentido, a reabilitação de
pessoas, parcial ou totalmente edêntulos.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS:
a) Todas as próteses deverão ser entregues acondicionadas em embalagens apropriadas, sem
violação, amassados, deterioração ou quaisquer outros fatores que possam comprometer o uso ou
a qualidade das mesmas, de acordo com as normas pertinentes em vigor no país.
b) Todos os custos de manutenção (fornecimento e substituição de peças com vícios, falhas ou com
defeitos) não serão de responsabilidade do comprador.
c) A fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, exigir o exame do
ensaio em laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser
exigido um certificado de origem e qualidade, correndo sempre as despesas por conta da
Contratada.
d) A Secretaria rejeitará, no todo ou em parte, os produtos que estiverem em desacordo com as
especificações deste edital e da proposta. É de responsabilidade de a Contratada substituir na
execução dos serviços qualquer material impugnado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
a partir do recebimento da impugnação.
e) Em havendo descontinuidade na produção ou fabricação dos materiais ofertados na proposta, a
Contratada deverá comunicar tal fato a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhando de
declaração da empresa fornecedora ou do próprio fabricante, de que não mais produz o objeto
licitado, enviando amostra e documentos que se fizerem necessários do produto que pretende
fornecer em substituição aquele inicialmente ofertado, sem que o preço seja superior ao constante
de sua proposta, ficando a critério da Secretaria aceitá-lo ou não.
f) Se durante o fornecimento ocorrer problemas de desabastecimento ou similar, que possa
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comprometer a perfeita execução deste edital, a Secretaria poderá a pedido da licitante vencedora,
autorizar a substituição do(s) produto(s) ou da(s) marca(s).
g) Fazem parte integrante do Contrato, independente de sua transcrição, as peças constantes do
Processo de Licitação.
h) A contratante se reserva ao direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no projeto que
impliquem na redução ou aumento do volume dos serviços, baseando-se, para tanto, na relação dos
preços unitários básicos e em quantidades levantadas pela fiscalização que poderão resultar até um
total de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual do serviço.

3. DAS OBRIGAÇÕES:

3.1. CONTRATANTE:
a) Disponibilizar os cirurgiões dentistas deste município, que realizarão a moldagem inicial e a
disponibilizarão para o licitante vencedor retirar no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
do Município, de segunda a sexta-feira, nos horários das 08h00min às 17h00min;
b) Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, As faturas/serviços realizados deverão ser
apresentadas em relatórios pormenorizados dos serviços efetivamente realizados e entregues
dentro do corrente mês, para sua fiscalização e aprovação do fiscal para posterior pagamento;
3.2. CONTRATADA:
a) Entregar as próteses de acordo com as especificações do Edital, sendo que os que estiverem em
desacordo com o exigido não serão aceitos;
b) O fornecedor responsabilizar-se-á pela qualidade das próteses entregues, especialmente para
efeito de substituição no prazo máximo de 24 horas, no caso de não atendimento ao solicitado ou
por qualquer problema que seja detectado na falha da montagem das próteses;
c) Efetuar o transporte dos modelos para a confecção das próteses (Prótese Total Dentaria Maxilar,
Prótese Total Dentaria Mandibular, Prótese Parcial Mandibular Removível, Prótese Parcial Maxilar
Removível e Prótese Temporária);
d) Quando da necessidade de informações ou dúvidas referente a procedimentos a serem
realizados, o fornecedor deverá entrar em contato com o coordenador do CEO;
e) Fornecer as devida Notas Fiscais, nos termos da Lei;
f) Fica sob-responsabilidade da Contratada qualquer problema que seja detectado na falha da
montagem das próteses;
g) A licitante vencedora deverá entregar a prótese pronta em no máximo de 35 (trinta e cinco) dias a
contar da retirada da moldagem inicial. A critério exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde
poderão ser tolerados atrasos na entrega da prótese, se ocorrerem motivos relevantes que os
justifiquem;
h) A licitante vencedora será responsável pelo vazamento em gesso das moldagens realizadas no
CEO em tempo hábil para não ocorrer alteração (da moldagem) pela base de prova, montagem dos
dentes, ceroplastia, escultura, inclusão, prensagem com resina rósea ou incolor e acabamento;
i) Todos os materiais necessários para montagem das próteses correrão à custa da contratada;
j) Todo o transporte a ser executado em função da entrega será de única e total responsabilidade da
Detentora do Contrato, correndo por sua conta e risco da operação, inclusive fretes, embalagens,
carga e descarga;
k) A contratada se responsabilizará por todos os danos causados por seus empregados ao
município e/ou terceiros.
l) O serviço de vazamento em gesso especial realizado pelo laboratório deverá ser feito diariamente
(em tempo hábil para não ocorrer alteração da moldagem), sendo a mesma frequência para retirada
dos moldes.
3.3. TRANSPORTE:
(buscas e entregas): Os produtos deverão ser recolhidos e entregues na unidade do Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO) de Ibiporã, através de requisições / solicitações emitidas pelo
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coordenador do CEO devidamente assinada.
3.4. CRONOGRAMA DE ENTREGA: O objeto licitado será adquirido em PARCELAS, mediante
solicitações, com estimativa de 120 próteses mensais.

Ibiporã/PR, 21 de maio de 2018.

_________________________________
ANA PAOLA FERNANDES ROLIM
Fiscal do Contrato

_____________________________________________
ANDREA APARECIDA STROKA ROZA DE LIMA
Secretária de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
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