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PROCESSO LICITATORIO Nº FMS 32/2011. 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.° FMS 17/2011  
 
LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas – Estado de Santa Catarina, torna público para 
conhecimento dos interessados que será realizado PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL POR 
LOTE", a ser processado e julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, conforme condições estabelecidas no 
presente Edital e de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02, Decreto Municipal nº 007/2005 e, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e legislação 
complementar vigente e pertinente à matéria, destinado à AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS 
REMOVÍVEIS, PRÓTESES TOTAIS, PRÓTESES FIXAS E NÚCLEOS, DESTINADAS AOS PACIENTES 
ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DO SUS - 
UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE), E AUXÍLIO AO CIRURGIÃO-DENTISTA, DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE, NA INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES. 
 
1. DAS DATAS LOCAL E HORÁRIOS 
 
1.1 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 14:00 horas do dia 26/08/2011. 
 
1.2 - INÍCIO DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE PREÇOS: a 
partir das 14:05 horas do dia 26/08/2011. 
1.2.1. LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, SITO A RUA FELIPE SCHMIDT, 10 – 
CENTRO – CANOINHAS-SC.  
 
1.3 – O valor máximo que o Fundo Municipal de Saúde se propõe a pagar por prótese é de R$ 160,00 cada, valor 
com a participação de: Sistema Único de Saúde (SUS) Governo Federal, R$ 100,00, Secretaria de Estado da Saúde, 
R$ 30,00 e Fundo Municipal de Saúde, R$ 30,00.  
 
1.4. Integram o edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos, que especificam 
os serviços: 

ANEXO I Termo de Referência 
ANEXO II Minuta do Contrato 
ANEXO III 
ANEXO IV 
ANEXO V 
ANEXO VI 
ANEXO VII 
ANEXO VIII 

Modelo de Proposta de Preços 
Modelo declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos 
Modelo Declaração de Empregado Menor 
Declaração da Lei Orgânica 
Declaração de Habilitação 
Credenciamento Específico 

 
2. DO OBJETO 
2.1 - A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS, 
PRÓTESES TOTAIS, PRÓTESES FIXAS E NÚCLEOS, DESTINADAS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DO SUS - UNIVERSALIDADE, 
INTEGRALIDADE E EQUIDADE), E AUXÍLIO AO CIRURGIÃO-DENTISTA, DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NA 
INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES. 
2.2 - A quantidade especificada no Termo de Referência - Anexo I, poderá ser acrescida ou reduzida nos termos do 
Parágrafo 1º, do Artigo 65, da Lei n º 8.666/93. 
 
3. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
3.1. Os serviços objeto desta licitação serão contratados com recursos aprovisionados a conta da dotação 
orçamentária do Fundo Municipal de Saúde. 
17.01.2.060.3.3.90.32.99.00.00.00, recurso 69; 
17.01.2.057.3.3.90.32.99.00.00.00, recurso 29; 
17.01.2.060.3.3.90.32.99.00.00.00, recurso 72; 
17.01.2.057.3.3.90.32.99.00.00.00, recurso 32; 
17.01.2.060.3.3.90.32.99.00.00.00, recurso 75; 
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4. DO PREÇO 
4.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da proposta 
e do oferecimento de lances; 
4.2 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta 
licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, mão de 
obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste edital e seus anexos; 
4.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 
considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título. 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1. Poderão participar da presente licitação, as empresas regularmente constituídas, que satisfaçam as condições do 
presente Edital; 
5.2. As empresas deverão participar isoladamente, não sendo permitido consórcios; 
5.3. Não poderá participar, empresa que tenha sido declarada inidônea, ou que esteja cumprindo suspensão do direito 
de licitar ou contratar com Administração Pública; 
5.4. A participação na Licitação, implica na aceitação inconteste de todos os termos deste Edital e dos demais 
Documentos que o complementam. 
 
6. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
6.1 - Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas e/ou lances de preços e praticar os demais atos 
pertinentes ao certame, o representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório junto à Prefeitura, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a 
Carteira de Identidade ou documento equivalente que possua foto. 
6.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma 
reconhecida ou Carta de Credenciamento, anexo VIII, com poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente 
ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou do Contrato Social, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
Deverá ser apresentado o original dos documentos apresentados em cópia, para conferência.  
6.3 - O credenciamento de que trata o subitem anterior deverá ser entregue separado dos envelopes de "Proposta" e 
"Documentos de Habilitação". 
6.4 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um licitante. 
6.5 - Não serão aceitas propostas ou documentação por via postal ou meio eletrônico. 
 
7. DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS E DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
7.1 - No dia, horário e local previstos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os credenciamentos, na forma do 
item 6 (seis) deste edital.  
A sessão pública será aberta pelo Pregoeiro, sendo recebidos a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, anexo VII, O 
ENVELOPE DE PROPOSTA E OUTRO ENVELOPE CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
7.1.1. A DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO mencionada no item anterior, refere-se a apresentação de uma 
Declaração em papel timbrado da Empresa, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos da Habilitação, 
conforme o anexo VII. 
7.1.2 - Não será aceita, em qualquer hipótese a participação de licitante: 
a) retardatário, a não ser como ouvinte;  
b) que não apresentar a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
7.1.3 - Serão aplicadas as penalidades previstas no item 17 deste Edital ao licitante que fizer declaração falsa. 
7.2 - Após declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes, que receberá os  
envelopes contendo, em separado, as propostas comerciais e os documentos relativos à habilitação, procedendo, em 
seguida a abertura dos envelopes contendo as propostas. 
7.2.1 - Aberto o envelope contendo a proposta, o Pregoeiro examinará a sua conformidade, consistindo na 
conferência, análise e classificação em confronto com o objeto e exigências do Edital. 
7.2.2 - Em seguida procederá ao julgamento e classificação das propostas nos moldes do item 12 do presente Edital. 
7.3 - Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 
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7.4 - Todos os atos desenvolvidos na sessão serão reduzidos em ata, que deverá ser assinada por todos os licitantes 
presentes. 
 
8. DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 1 
8.1 - As propostas deverão preencher os seguintes requisitos: 
a) 01 (uma) via da proposta de preços, a qual deverá, ser preenchida, conforme modelo constante no Anexo III 
deste edital.  
b) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pelo Pregoeiro; 
8.2 - As propostas deverão ser entregues no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, em envelope 
separado, lacrado, contendo os seguintes dizeres: 
AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS 17/2011 
PROPOSTA FINANCEIRA - ENVELOPE Nº 01 
 
9. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
9.1 - Não será considerada proposta que contiver qualquer vantagem não prevista neste Edital. 
 
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
10.1 - Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no art. 48, incisos I e II da Lei n. º 8.666/93, as 
propostas que: 
10.1.1 - Apresentar preço excessivo ou preço manifestamente inexeqüível, assim considerado aquele que não venha a 
ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 
 
11. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N. º 3 
11.1 - A documentação, deverá ser entregue no local, dia e hora indicado no preâmbulo deste Edital, em envelope 
separado, lacrado, rubricado, contendo os seguintes dizeres: 
 
AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS 17/2011 
DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE 3 
 
11.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia simples; 
neste caso, mediante a apresentação dos originais para conferência pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio. 
11.2.1- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz; 
11.2.2- Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, quanto a Certidão 
de Regularidade do FGTS, quando a licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, deverá apresentar o 
documento comprobatório de autorização para centralização; 
11.2.3 - Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser apresentadas com o 
número de CNPJ da matriz e filial, simultaneamente; 
11.2.4- Serão dispensados da apresentação de documentos com o CNPJ da filial aqueles documentos que, pela 
própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
11.3 - Habilitação Jurídica: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresariais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
d) 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. 
Devendo ser respeitadas as exigências estabelecidas Parágrafo Único do artigo 16 do Regulamento da Licitação na 
Modalidade Pregão. 
 
 11.4 - Regularidade Fiscal: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou Alvará de localização; 
c) Certidão Negativa Federal e da Dívida Ativa da União; 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
e) Certidão Negativa de Débito e Certidão de Regularidade Fiscal junto a Prefeitura Municipal ou da forma que a 
legislação dos Municípios exigir;  
f) Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
g) Prova de Regularidade com Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 
 
11.5 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
11.5.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2010, já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios.  
11.5.1.1 – No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial (sociedade 
empresária em geral) deverão apresentar o balanço por cópia do Livro Diário ou Livro Balancetes Diários e Balanços 
da empresa, devidamente registrados pelo órgão competente, com os Termos de Abertura e de Encerramento e 
assinado pelo responsável pela empresa designado no Ato Constitutivo da sociedade, e também por bacharel ou 
técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional.  
11.5.1.2 - Em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo S.A.), o balanço deverá ser 
apresentado por publicação no Diário Oficial do Estado. 
11.5.1.3 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no 
SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social exigível, assinado por Contador 
ou Técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional, ficando 
dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento. 
11.5.1.4 – As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão 
apresentar o Balanço de Abertura. 
11.5.1.5 - As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submetida ao 
IND DNRC 107/08, arquivo DIGITAL, apresentar cópia do recibo de entrega de livro digital junto a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. 
Observação: O balanço patrimonial deverá estar devidamente assinado pelo representante legal da empresa e por 
profissional de contabilidade legalmente habilitado, cfe disposto no artigo 10, IV do Código Comercial Brasileiro e 
Normas do Conselho Federal de Contabilidade. 
 
11.5.2 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da Sede 
da Pessoa Jurídica, ou de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da Pessoa Física. 
 
11.6. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   
11.6.1. – 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, comprovando aptidão técnica para desempenho da atividade 
pertinente e compatível com o objeto da Licitação, de ter fornecido esse tipo de serviço, firmado por Pessoas Jurídicas 
de Direito Público ou Privado. 
11.6.2 - Alvará Sanitário expedido pela autoridade pública Municipal onde exerce atualmente suas atividades 
profissionais; 
11.6.3 - Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável da licitante; 
11.6.4 - Documentos que comprovem que a licitante possui  no mínimo 01 (um) profissional cadastrado no 
Ministério do Trabalho e Emprego para exercício da profissão de CBO – 3224-10 – Protético Dentário; 
11.6.5 - Cópia do Diploma ou certificado de conclusão de curso de prótese dentária, conferido por 
estabelecimento oficial reconhecido pelo Ministério da Educação e registrado no Conselho Regional de Odontologia de 
Santa Catarina – CRO/SC dos profissionais da licitante; 
11.6.6 – Cópia do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), emitido pela Secretaria de Saúde do 
Município sede da licitante. 
 
11.7 - DECLARAÇÕES  
11.7.1 - Declaração de que a proponente não possui em quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de (14) quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 
1988, ANEXO V; 
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11.7.2 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos, ANEXO IV deste edital. 
11.7.3 - Declaração Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas. 
Declaração, ANEXO VI, assinada pelo representante legal da licitante, atestando a não existência de nenhum sócio 
da empresa, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, 
afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possua em seu quadro social, 
nenhum Servidor do Município, ficando sujeita às sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração. 
11.8 - Todos os documentos deverão conter seus prazos de validade. Para os documentos que eventualmente não 
contenham prazo de validade, será considerado, excepcionalmente, o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da 
data de sua expedição. 
11.9 - As certidões ou informações obtidas por meio eletrônico só terão validade após confirmadas pelo Órgão licitante, 
nos termos do art. 32, § 2º da Lei Licitatória e demais regulamentos. A empresa que inserir certidões tidas como falsas 
serão remetidas aos Ministérios Públicos respectivos para as providências legais cabíveis. 
11.10 - Ocorrendo dificuldade de acesso por meio eletrônico, a licitação prosseguirá na fase de habilitação, decidida 
esta, quando efetivada a comprovação da autenticidade do documento pelo sistema; 
 
12 - DA SESSÃO DO PREGÃO 
12.1 - A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste edital, sendo 
recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua abertura. Após a 
abertura da sessão, não serão mais admitidos novos proponentes, e a licitação desenvolver-se-á conforme segue: 
12.2 - Identificação e credenciamento de um representante por empresa, que deverá apresentar: 
12.2.1 - Carteira de identidade; 
12.2.2 - Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para 
formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame em nome da empresa representada, no caso de sócio da empresa, proprietário, dirigente ou 
assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, no qual estejam expressos os 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
12.2.3 - Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo; 
12.3 - Recebimento da Declaração de habilitação e dos envelopes "Proposta” e “Documentos de Habilitação"; 
12.4 - Abertura dos envelopes "proposta” e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 
12.5 - Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificação 
das propostas que estejam em consonância com o exigido; 
12.6 - Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 
12.6.1 - Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e todos os demais cujas 
propostas econômicas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço ofertado; 
12.6.2 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 12.7.1, participarão da rodada de 
lances verbais as empresas detentoras das três melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços oferecidos; 
12.7 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o Pregoeiro considerar necessário; 
12.7.1 - – O licitante, após convocado pelo pregoeiro, terá que oferecer seu lance em no máximo 05 (cinco) minutos; 
12.7.2 - O lance deverá ser oferecido levando-se em conta o valor total de sua proposta, o qual não poderá ter 
desconto inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), valor este que poderá ser mudado pelo Pregoeiro a qualquer momento 
durante a rodada de lances verbais; 
12.7.3 - O Pregoeiro, a seu critério, poderá permitir a comunicação dos licitantes com terceiros, através de telefone 
celular; 
12.7.4 - A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores ofertados, iniciando-se 
com a empresa detentora da proposta com o maior preço e finalizando com a licitante que ofereceu o menor preço, 
devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o valor da proposta 
escrita de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o qual definirá 
a seqüência dos lances seguintes; 
12.7.5 - O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem anterior, quando convocado pelo 
Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito de 
ordenação das propostas; 
12.8 - Ordenamento das empresas por menor preço; 
12.9 - Análise da proposta de menor preço, devendo o Pregoeiro decidir sua aceitabilidade de acordo com a 
compatibilidade com os preços de mercado. 
12.10 - Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso; 



 

 
        PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
       SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

"Departamento de Licitações" 
 

       Rua Felipe Schmidt 10  - Caixa Postal 71   -  Fone (047)  3621-7705  -   Fax 3621-7712   -   E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br    
        CNPJ 83.102.384/0001-80                                          CEP 89460-000                                          SANTA CATARINA 
 

6

 

12.11 - Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor preço, passando 
para a análise da subseqüente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda às exigências 
editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido; 
12.12 - Aclamação do licitante vencedor; 
12.13 - Vistas e rubricas, pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas participantes, em 
todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes; 
12.14 - Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver 
manifestação positiva nesse sentido; 
12.15 - Adjudicação do objeto ao vencedor; 
12.16 - Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes dos 
licitantes; 
12.17 - - Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, que ficarão retidos até a 
emissão da autorização de fornecimento; 
12.18 - No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas 
fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, 
ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
  
13. DO PREÇO FINAL    
13.1. O preço final a ser praticado pela licitante no fornecimento dos produtos deste pregão, será o menor lance 
oferecido pela vencedora na fase de lances, registrado no histórico do pregão (lances/lote), assinado pelo pregoeiro 
e representante da licitante. 
 
14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO    
14.1. O pagamento será efetuado mensalmente até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao fornecimento. 
14.2. O valor da proposta vencedora permanecerá irreajustável. 
 
15. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS LICITADOS 
15.1 – Os prazos para entrega dos materiais, serão aqueles estipulados no anexo I. 
 
16. RECUSA DA CONTRATAÇÃO 
16.1 - Consideram-se motivos justificados para recusa da contratação: 
a) a alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique as contratações 
decorrentes do registro; 
b) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do objeto da 
licitação. 
c) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, salvo se decorrente de procedimento fraudulento, 
devidamente comprovado; 
d) a dissolução da sociedade ou o falecimento do fornecedor; 
 
16.2 – A Prefeitura, diante da recusa, apurará as razões do interessado no próprio processo que deu origem à 
contratação, de que poderá resultar a liberação do compromisso por ele assumido, ou a rejeição da recusa e 
conseqüente aplicação das penalidades cabíveis, previstas neste edital, sem embargo de lhe ser franqueado o 
contraditório e a ampla defesa. 
16.3 - Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior que tenha o condão de motivar o atraso na entrega 
do objeto no prazo previsto neste Edital, deve(m), o(s) adjudicatário(s) submeter (em) os fatos, por escrito a Prefeitura, 
com as justificativas correspondentes, acompanhadas da comprovação devida, para análise e decisão, desde que 
dentro do prazo estabelecido para a entrega do material. 
 
17. DAS PENALIDADES E MULTAS 
17.1 - O licitante que provocar retardamento da execução do certame, não mantiver proposta, falhar ou fraudar na 
execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos, aplicado nos termos do art. 14 do Anexo I do 
Decreto Federal 3555/2000 e do art. 11 da Lei 6.474/2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 0199/2003. 
17.2 - De acordo com o estabelecido no Estatuto Federal das Licitações e Contratos a licitante adjudicatária ficará 
sujeita as seguintes penalidades: 
17.2.1 - Advertência nos casos de ocorrência de problemas de pequena monta ao Contratante; 
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17.2.2 - Multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total do empenho, ou de seu remanescente nas 
hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto; no caso dos serviços não estarem em conformidade com as 
especificações do Termo de Referência - Anexo I. 
17.2.3 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos previstos no objeto licitado, fica sujeito o adjudicatário às 
penalidades previstas no CAPUT do Art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte forma: 
a)  Ocorrendo atraso na entrega do objeto licitado, será aplicada multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três 
por cento) por dia de atraso, até o limite de 9,9 % (nove vírgula nove por cento) sobre o valor total da aquisição; 
b) No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada uma multa indenizatória 
de 10% (dez por cento) do valor total da aquisição; 
c) O prazo para defesa-prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação; 
d) Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da sanção; 
e) As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores ou de 
Prestadores de Serviços do Município e, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser 
descredenciado por igual período. 
 
18.  DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 
18.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório. 
18.1.1 - A impugnação será julgada na forma e no prazo previsto no art. 12 do Decreto 3.555/2000, que regulamenta a 
Licitação na modalidade Pregão e art. 9º V da Lei Estadual nº 6.474/2002, devendo ser entregue no Setor de 
Protocolo, endereçado o Pregoeiro. 
18.2 - A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena aceitação, 
por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
18.3 - Qualquer licitante poderá recorrer dos atos praticado pelo Pregoeiro, cuja intenção deverá ser manifestada no 
final da sessão pública, sob pena de decadência do direito de recorrer.  
18.3.1 - A síntese das razões recursais deverá ser registrada na ata da sessão, cabendo ao Pregoeiro conceder o 
prazo de três dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais, desde logo, intimados a apresentarem 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.  
18.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.  
18.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
18.6 - Se não reconsiderar a sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da 
autoridade competente, que proferirá decisão definitiva e homologação do procedimento. 
18.7 - Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Setor de Protocolo, endereçadas o 
Pregoeiro. 
18.8 - Os autos permanecerão desde logo com vistas franqueada aos interessados no mesmo local indicado no item 
anterior. 
 
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1 - Quaisquer esclarecimentos adicionais e itens deste Edital por ventura duvidosos, poderão ser obtidos pelo fone 
(47) 3621-7705 e, ou fax (47) 3621-7712, até dois dias úteis antes da data marcada à reunião, destinada ao 
recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta Financeira”. 
19.2 - Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos 
para permitir a continuidade dos procedimentos e a apreciação das propostas, não cabendo aos licitantes direito a 
qualquer reclamação posterior. 
19.3 - O Pregoeiro, poderá convocar servidores qualificados do Órgão, para oferecer suporte técnico e/ou jurídico às 
decisões da Comissão independente da equipe de apoio; 
19.5 - As irregularidade sanáveis que venham a surgir no edital, poderão ser admitidas nos termos do art. 3º § 2º da 

Lei Estadual 6.474/2002. 

19.6 - As modificações ocorridas neste Edital, obedecerão ao disposto no parágrafo 4º, do Art.21, da Lei nº8.666/93. 
19.7 - Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros 
documentos ou informações complementares que o Pregoeiro porventura julgar necessário. 
19.8 - A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e seu Projeto 
Básico-Anexo I, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem. 
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19.9 - É facultado à Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, em especial quanto à veracidade das declarações feitas ou apresentadas em 
razão do cumprimento das exigências deste Edital e seu Projeto Básico-Anexo I. 
19.10 - Os documentos da habilitação dos que forem excluídos do certame, ficarão em poder da Prefeitura.  
19.11 - O Prefeito de Canoinhas, neste ato, Presidente do Fundo Municipal de Saúde, reserva-se o direito de revogar, 
anular, suspender ou adiar a presente licitação, por razões de interesse público ou por decorrência de fato 
superveniente comprovado, e anular no todo ou em parte, resguardando-se o direito de defesa no prazo de dois dias 
úteis, consoante prevê a Lei nº 8.666/93, bem como, transferir a data de abertura, sem que isso caiba à licitante, direito 
a indenização, seja a que título for. 
19.12 – A Prefeitura poderá anular o certame, por vício de legalidade, ou revogá-lo, por motivo de conveniência e 
oportunidade em razão de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, consoante prevê a Lei nº 8.666/93. 
19.13 - Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final da sessão originária do pregão e o 
disposto nos itens 12.11 e 12.12, devendo o(s) convocado(s) apresentar(em) os documentos de habilitação cuja 
validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião; 
19.14 - Os casos omissos no presente Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, com fundamento nas disposições da 
legislação em vigor. 
19.15 - Fica eleito o foro de Canoinhas - SC, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Licitação.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Canoinhas, 10 de agosto de 2011. 
 

 
 

 __________________________ 
LEOBERTO WEINERT 

Prefeito 
 

  __________________________________ 
   DOUGLAS ANTÔNIO CONCEIÇÃO 

        Assessor Jurídico 
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ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS 17/2011 
 

1 – OBJETO - Constitui objeto do presente, a aquisição de próteses dentárias parciais, removíveis e prótese total, 
próteses fixas e núcleos, ambas sob medida, destinadas aos pacientes encaminhados pelo Fundo Municipal de 
Saúde (respeitando os princípios do SUS – Universalidade, Integralidade e Equidade), e auxílio ao cirurgião-
dentista da Rede Municipal que instalará as próteses, das 08h00min às 17h00min, 02 (duas) vezes por semana. 
1.1 – Os materiais serão fornecidos conforme tabela SIA/SUS, códigos abaixo: 
a – 07.01.07.009-9 – Prótese Parcial Mandibular Removível Provisória – R$ 100,00 (cem reais); 
b – 07.01.07.010-2 – Prótese Parcial Maxilar Removível Provisória – R$ 100,00 (cem reais); 
c – 07.01.07.012-9 – Prótese Total Mandibular – R$ 100,00 (cem reais); 
d – 07.01.07.013-7 – Prótese Total Maxilar – R$ 100,00 (cem reais); 
e -  07.01.07.014-5 – Prótese Coronárias/intra-radiculares fixas/adesivas (por elemento) – R$ 100,00 (cem reais); 
1.2 – Ao valor constante na Tabela SIA/SUS acima, será acrescido o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), co-
financiados, pela Secretaria de Estado da Saúde, R$ 30,00 (trinta reais) e pelo Fundo Municipal de Saúde de 
Canoinhas, R$ 30,00 (trinta reais). Portanto, o valor máximo a ser pago por unidade fornecida, será R$ 160,00 
(cento e sessenta reais). 
1.3 – Estão incluídos no objeto desta licitação os itens abaixo, necessários e imprescindíveis à execução 
dos serviços: 
1.3.1 - Vazamento em gesso 
1.3.2 - Materiais; 
1.3.3 - Equipamentos; 
1.3.4 – Pessoal; 
1.3.5 - Serviços de fundição e confecção de próteses dentárias parciais removíveis provisórias e prótese total, 
próteses fixas e núcleos. 
1.3.6 - captação e devolução do fluxo do serviço laboratorial solicitado; 
 
2 – JUSTIFICATIVA – Tendo em vista a pretensão deste Município em ofertar à população, a distribuição de 
próteses dentárias, solicitamos a contratação de empresa para fornecimento de próteses, conforme estabelecido 
no objeto deste Projeto.  

3 – OBJETIVO – Aquisição de próteses dentárias para distribuição à população necessitada, com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida, auto-estima e a prevenção de doenças; 

 
4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1 - Realizar o vazamento em gesso. 
4.2 – Ficará a cargo da CONTRATADA a captação e devolução do fluxo do serviço laboratorial solicitado pela 
CONTRATANTE, ou seja, deverá buscar os modelos ou outros e entregar as peças confeccionadas ou ajustadas, 
nas dependências da CONTRATANTE em horário pré-determinado para a conferência do material; 
4.3 – A partir do momento do chamado, a CONTRATADA terá o prazo de 30 minutos a 01 hora para a retirada do 
modelo e será responsável, ainda, por sua conta e risco, pelo deslocamento e demais despesas com transporte e 
pessoal; 
4.4 – A CONTRATADA compromete-se a entregar os trabalhos de metalurgia, resinosos e cerâmicos no prazo 
mínimo de 03 (três) dias úteis e no máximo de 05 (cinco) dias úteis para cada etapa de procedimentos realizados 
após o recebimento da moldagem ou prova do trabalho, a partir da Ordem de Serviço da Unidade Requisitante; 
4.5 – A CONTRATADA executará os serviços em seu próprio estabelecimento, bem como deverá fornecer para a 
confecção das próteses objeto deste contrato, todo o material necessário até o término das peças; 
4.6 – A contratada auxiliará o cirurgião-dentista que realizará a instalação final das próteses, ajustes e cimentação 
final, este último para os casos de confecção de núcleo e coroa. 
O auxílio na instalação das próteses, ocorrerá das 08h00min às 17h00min horas, 02 (duas) vezes por semana. 
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4.7 – A CONTRATADA deverá resguardar a CONTRATANTE contra perdas e danos oriundos dos serviços 
executados sob este contrato, suportando os prejuízos resultantes da negligência ou má execução dos serviços; 
4.8 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir no todo ou em parte, quaisquer próteses odontológicas, 
se nelas ocorrem defeitos ou inocorrências resultantes dos serviços ou materiais empregados, dentro do período 
de garantia, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 
4.9 – Comunicar à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer fato que venha a dificultar a execução 
dos serviços, nos termos constantes deste, sugerindo soluções, se for o caso; 
4.10 – Fornecer a CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e todos os elementos e informações 
necessárias, quando for solicitado; 
4.11 – Responsabilizar-se única, integral e exclusivamente por perdas, extravios ou quaisquer outros problemas 
relativos às informações e/ou modelos fornecidos pela CONTRATANTE, necessários para a perfeita execução 
deste contrato; 
4.12 – A entrega das peças odontológicas deverá ser acompanhada dos respectivos documentos que comprovem 
a solicitação, a execução e a entrega das próteses na Unidade Requisitante; 
4.13 – Responder perante a CONTRATANTE, inclusive perante órgão do poder público, por qualquer inadequação 
dos serviços; 
4.14 – Manter, durante toda a vigência do contrato, os valores propostos, respeitando a Proposta da Tabela 
oferecida pela CONTRATANTE durante este contrato. 
4.15 – Caso seja constatado que os serviços não atende às especificações, será recusado o seu recebimento, 
devendo a CONTRATADA entregar o material adequado no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
 
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
5.1 – Realizar a moldagem inicial e moldagens corretivas feitas com silicone de adição, e instalação final das 
próteses, ajustes e cimentação final, este último para os casos de confecção de núcleo e coroa. 
5.2 – Os serviços finais de instalação e ajustes contarão com o auxilio da CONTRATADA. 
 
6 – DO LOCAL E CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1 - Os trabalhos serão executados no laboratório da CONTRATADA, devendo a retirada e a entrega das peças 
ocorrer no Centro de Especialidades Odontológicas, sito à Rua Major Vieira, n.º 1921, Bairro Alto das Palmeiras, 
Canoinhas-SC, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 17h00min. 
6.2 - Não será transferida a CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento de impostos e encargos de 
qualquer espécie, que resultarem dos compromissos assumidos no Contrato, nem se obrigará a restituir-lhe 
valores, principais ou acessórios. 
6.3 - A CONTRATADA fica responsável em entregar os procedimentos de próteses de acordo com as condições 
das moldagens entregues. As próteses entregues deverão estar dentro dos seguintes padrões técnicos: 
6.3.1 – Para os trabalhos de metal: em perfeitas condições de fundição e acabamento; 
6.3.2 – Para os trabalhos resinosos: em perfeitas condições de acrilização, acabamento e polimento; 
6.3.3 – Para os trabalhos Cerâmicos: acrilização, acabamento e polimento; 
6.3.4 – Para trabalhos em cera: em perfeitas condições de adaptação, plastificação, enceramento e escultura. 
6.3.5 - as próteses devem ser confeccionadas caracterizadas, cor da gengiva seguindo escala,levando em 
conta a tonalidade da pele e os dentes devem seguir cor, tamanho e qualidade necessários a uma boa 
estética e que não sofra alteração de cor e forma quando na ingestão de alimentos quentes. 
6.3.6 - Segue abaixo os passos a serem seguidos na execução dos serviços: 
a) Moldagem, pelo profissional Odontólogo, envio ao laboratório para vazamento em gesso. 
b) Confecção da placa de resina para moldagem com silicone de adição; 
c) Confecção da placa de resina para tomada de oclusão dimensão vertical (vasar o gesso após moldagem com 
silicone de adição); 
d) Encaminhar o modelo com os dentes montados, (laboratório compra para cada modelo, de acordo com o 
tamanho e cor), a maioria das vezes há necessidade do paciente se locomover para verificar a cor e tamanho ou a 
montagem dos dentes. 
e) Entrega da peça já acrilizada (finalizada), com Palato incolor e dentes de boa qualidade 
f) Polimento das peças quando houve necessidade de desgastes para adaptação das peças. 
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7 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO REAJUSTE DE PREÇOS 
7.1 – O prazo de vigência deste instrumento terá início na sua assinatura e vigorará até 31/12/2011, podendo ser 
prorrogado, se for do interesse da Administração Pública Municipal, mediante termo aditivo, na forma da lei, por 
iguais e sucessivos períodos, até no máximo 60 (sessenta) meses. 
7.2 – A não prorrogação ou a resolução do contrato, por conveniência da CONTRATANTE, não gerará a 
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 
7.3 – Os preços dos serviços contratados poderão ser reajustados cada doze meses de vigência contratual, tendo 
marco inicial, a data de assinatura do presente contrato, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, 
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico – IBGE ou o índice que substituí-lo. 
 
8. DOS PARTICIPANTES: 
8.1 - Poderão participar da presente licitação todas as Pessoas Jurídicas especializadas em Próteses Dentárias, 
que preencham as condições exigidas no Edital e que anexarem os documentos solicitados. 
 
9. DOS DOCUMENTOS MÍNIMOS PARA HABILITAÇÃO (capacidade técnica): 
A licitante interessada em participar desta licitação, deverá apresentar ao Município, além dos demais documentos 
legais, os seguintes documentos para comprovação da capacidade técnica: 
 
a) Alvará Sanitário expedido pela autoridade pública municipal onde exerce atualmente suas atividades 
profissionais; 
 
b) Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pelo laboratório; 
 
c) Documentos que comprovem possuir profissionais cadastrados no Ministério do Trabalho e Emprego para 
exercício da profissão de CBO – 3224-10 – Protético Dentário; 
 
d) Cópia do Diploma ou certificado de conclusão de Curso de Prótese Dentária, conferido por estabelecimento 
oficial reconhecido pelo Ministério da Educação e registrado no Conselho Regional de Odontologia de Santa 
Catarina – CRO/SC dos profissionais da licitante; 

 
10. DA REMUNERAÇÃO E DO PAGAMENTO PELO SERVIÇO: 
10.1. O Município de Canoinhas (SC) pagará aos credenciados a importância de até R$ 160,00 (cento e sessenta 
reais) por prótese dentária confeccionada, sendo que serão adquiridas, no máximo 70 (setenta) próteses por mês. 
 
10.2. O pagamento será realizado mensalmente até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao fornecimento, 
quitando-se o total devido após apresentação da competente nota fiscal, acompanhada das requisições expedidas 
pelo Fundo Municipal de Saúde e assinadas no verso pelos beneficiários como forma de recibos comprovando o 
fornecimento das próteses dentárias. 
 
10.3. Os preços contratados incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, materiais, 
mão de obra, equipamentos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, lucro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital. 

 
 

Canoinhas, 09 agosto de 2011 
 

 
Telma Regina Bley 

Secretaria Municipal de Saúde
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS  
CONTRATO Nº FMS 00/2011 
 
TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS, 
PRÓTESES TOTAIS, PRÓTESES FIXAS E NÚCLEOS, DESTINADAS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS 
PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DO SUS - UNIVERSALIDADE, 
INTEGRALIDADE E EQUIDADE), E AUXÍLIO AO CIRURGIÃO-DENTISTA, DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE, NA INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, 
ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA  

 
Aos 00 (XXXXXXX) dias do mês de xxxxxx do ano de 2011 (dois mil e onze), o Fundo Municipal de Saúde de 
Canoinhas,  Estado  de Santa  Catarina,  Pessoa  Jurídica  de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º  
11.206.680/0001-10, com  sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta  cidade  de Canoinhas-SC,  neste  
ato  representada  por  seu  Prefeito,  Leoberto Weinert,  brasileiro, casado, administrador de empresas,  
residente  e domiciliado,  nesta cidade de Canoinhas - SC, no final  assinado, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado  a Empresa XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX,  Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrita  no  CNPJ sob n.º 00.000.000/0000-00, neste ato representada por seu  
Sócio-Gerente, Sr. XXXXXX XXXXXXX, portador do RG n.º  /R 00000000 e CIC n.º 00000000000, residente e 
domiciliado à Rua XXXXX XXXXX, n.º 000 – bairro, na cidade de XXXXXXXXX-UF, doravante denominado 
simplesmente CONTRATADA, pactuam o presente contrato.  

   
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Este contrato tem por objeto, AQUISIÇÃO DE PRÓTESES 
DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS, PRÓTESES TOTAIS, PRÓTESES FIXAS E NÚCLEOS, DESTINADAS 
AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (RESPEITANDO OS 
PRINCÍPIOS DO SUS - UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE), E AUXÍLIO AO CIRURGIÃO-
DENTISTA, DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NA INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES 
Parágrafo Único – A execução dos serviços será realizada em conformidade com o disposto neste instrumento.  

  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO - O Objeto deste Contrato será executado em regime de 
Empreitada Global.  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Dá-se a este contrato o valor de R$ 
000 (000000), referente ao valor total do SERVIÇO prevista na cláusula primeira e para sua totalidade do 
período mencionado na cláusula quarta.  
Parágrafo Primeiro – O valor da proposta vencedora, permanecerá irreajustável.  
Parágrafo Segundo - O pagamento será realizado mensalmente até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao 
fornecimento, quitando-se o total devido, após apresentação da nota fiscal, acompanhada das requisições 
expedidas pelo Fundo Municipal de Saúde e assinadas no verso pelos beneficiários como forma de recibos, 
comprovando o fornecimento das próteses dentárias. 
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA receberá mensalmente pela produção de até 70 (setenta) próteses 
dentárias. 
Parágrafo Quarto – A Contratada somente receberá pelo número mensal de próteses produzidas. 
Parágrafo Quinto – Os preços contratados incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, materiais, mão de obra, equipamentos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, 
trabalhistas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital. 
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS DE INÍCIO, DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO, DE ENTREGA, DE 
OBSERVAÇÃO E DE RECEBIMENTOS 
Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência deste instrumento terá início na sua assinatura e vigorará até 
31/12/2011, podendo ser prorrogado, se for do interesse da Administração Pública Municipal, mediante termo 
aditivo, na forma da lei, por iguais e sucessivos períodos, até no máximo 60 (sessenta) meses. 
Parágrafo Segundo – Os preços dos contratados poderão ser reajustados cada doze meses de vigência 
contratual, tendo marco inicial, a data de assinatura do presente contrato, pelo Índice Nacional de Preços ao 
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Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico – IBGE ou o índice que 
substituí-lo. 
Parágrafo Terceiro – Os trabalhos serão executados no laboratório da CONTRATADA, devendo a retirada e a 
entrega das peças ocorrer no Centro de Especialidades Odontológicas, sito à Rua Major Vieira, n.º 1921, Bairro 
Alto das Palmeiras, Canoinhas-SC, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 17h00min. 
Parágrafo Quarto – A CONTRATADA fica responsável em entregar as próteses de acordo com as condições 
das moldagens entregues. As próteses entregues deverão estar dentro dos seguintes padrões técnicos: 
1 - Para os trabalhos de metal: em perfeitas condições de fundição e acabamento; 
2 – Para os trabalhos resinosos: em perfeitas condições de acrilização, acabamento e polimento; 
3 – Para os trabalhos Cerâmicos: acrilização, acabamento e polimento; 
4 – Para trabalhos em cera: em perfeitas condições de adaptação, plastificação, enceramento e escultura. 
5 - As próteses devem ser confeccionadas caracterizadas, cor da gengiva seguindo escala,levando em conta a 
tonalidade da pele e os dentes devem seguir cor, tamanho e qualidade necessários a uma boa estética e que 
não sofra alteração de cor e forma quando na ingestão de alimentos quentes. 
6 - Na execução dos serviços a Contratada deverá seguir os passos relacionados abaixo: 
6.1. Moldagem, pelo profissional Odontólogo, envio ao laboratório para vazamento em gesso. 
6.2. Confecção da placa de resina para moldagem com silicone de adição; 
6.3. Confecção da placa de resina para tomada de oclusão dimensão vertical (vasar o gesso após moldagem 
com silicone de adição); 
6.4. Encaminhar o modelo com os dentes montados, (laboratório compra para cada modelo, de acordo com o 
tamanho e cor), a maioria das vezes há necessidade do paciente se locomover para verificar a cor e tamanho ou 
a montagem dos dentes. 
6.5. Entrega da peça já acrilizada (finalizada), com Palato incolor e dentes de boa qualidade 
6.6. Polimento das peças quando houve necessidade de desgastes para adaptação das peças. 
CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS - Pelos pagamentos 
devidos em Razão da execução dos Serviços, responderão os recursos do Município.  

17.01.2.060.3.3.90.32.99.00.00.00, recurso 69; 
17.01.2.057.3.3.90.32.99.00.00.00, recurso 29; 
17.01.2.060.3.3.90.32.99.00.00.00, recurso 72; 
17.01.2.057.3.3.90.32.99.00.00.00, recurso 32; 
17.01.2.060.3.3.90.32.99.00.00.00, recurso 75; 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO – Caberá a CONTRATANTE, exercer ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização de todas as fases do serviço, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus Responsáveis 
Técnicos, empregados, prepostos ou subordinados. 
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de 
inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.  
Parágrafo Segundo - A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a  
responsabilidade única,  integral  e exclusiva da CONTRATADA, no que  concerne  ao objeto contratado e as 
suas conseqüências e implicações, próximas ou remotas. 
Parágrafo Terceiro - O Serviço integrante do objeto deste  contrato  será  fiscalizado e recebido  de  acordo  
com  o disposto  nos artigos 67,68,69, 73, incisos 2º e 3º, e 76  da  Lei 8.666/93.  
CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES  
7.1. DA CONTRATADA: 
7.1.1. A Contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
7.1.2. A Contratada será responsável por eventuais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato. 
71.1.3. A CONTRATADA, deverá responder aos questionamentos da CONTRATANTE no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contados data e hora de entrega da notificação. 
7.1.4. Todo pessoal, equipamentos, bem como todos os encargos sobre a mão-de-obra, necessários para a 
realização dos Serviços deste Edital, correrão por conta da CONTRATADA. 
7.1.5. Ficará a cargo da CONTRATADA a captação e devolução do fluxo do serviço laboratorial solicitado pela 
CONTRATANTE, ou seja, deverá buscar os modelos ou outros e entregar as peças confeccionadas ou 
ajustadas, nas dependências da CONTRATANTE em horário pré-determinado para a conferência do material; 
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7.1.6. A partir do momento do chamado, a CONTRATADA terá o prazo de 30 minutos a 01 hora para a retirada 
do modelo e será responsável ainda, por sua conta e risco, pelo deslocamento e demais despesas com 
transporte e pessoal; 
7.1.7. A CONTRATADA compromete-se a entregar os trabalhos de metalurgia, resinosos e cerâmicos no prazo 
mínimo de 03 (três) dias úteis e no máximo de 05 (cinco) dias úteis para cada etapa de procedimentos realizados 
após o recebimento da moldagem ou prova do trabalho, a partir da Ordem de Serviço da Unidade Requisitante; 
7.1.8. A CONTRATADA executará os serviços em seu próprio estabelecimento, bem como deverá fornecer para 
a confecção das próteses objeto deste contrato, todo o material necessário até o término das peças; 
7.1.9. A contratada auxiliará o cirurgião-dentista que realizará a instalação final das próteses, ajustes e 
cimentação final, este último para os casos de confecção de núcleo e coroa. O auxílio na instalação das 
próteses, ocorrerá das 08h00min às 17h00min horas, 02 (duas) vezes por semana. 
7.1.10. A CONTRATADA deverá resguardar a CONTRATANTE contra perdas e danos oriundos dos serviços 
executados sob este contrato, suportando os prejuízos resultantes da negligência ou má execução dos serviços; 
7.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir no todo ou em parte, quaisquer próteses 
odontológicas, se nelas ocorrem defeitos ou inocorrências resultantes dos serviços ou materiais empregados, 
dentro do período de garantia, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 
7.1.12. Comunicar à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer fato que venha a dificultar a 
execução dos serviços, nos termos constantes deste, sugerindo soluções, se for o caso; 
7.1.13. Fornecer a CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e todos os elementos e informações 
necessárias, quando for solicitado; 
7.1.14. Responsabilizar-se única, integral e exclusivamente por perdas, extravios ou quaisquer outros problemas 
relativos às informações e/ou modelos fornecidos pela CONTRATANTE, necessários para a perfeita execução 
deste contrato; 
7.1.15. A entrega das peças odontológicas deverá ser acompanhada dos respectivos documentos que 
comprovem a solicitação, a execução e a entrega das próteses na Unidade Requisitante; 
7.1.16. Responder perante a CONTRATANTE, inclusive perante órgão do poder público, por qualquer 
inadequação dos serviços; 
7.1.17. Manter, durante toda a vigência do contrato, os valores propostos, respeitando a Proposta da Tabela 
oferecida pela CONTRATANTE durante este contrato. 
7.1.18. Caso seja constatado que os serviços não atendem às especificações, será recusado o seu recebimento, 
devendo a CONTRATADA entregar o material adequado no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
7.2. DA CONTRATANTE:  
7.2.1. A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a: 
7.2.1.1. Exercer, através da Secretaria Municipal de Saúde, ampla fiscalização em todas as fases da execução 
do Contrato; 
7.2.1.2. Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos locais de execução dos 
serviços. 
7.2.1.3. Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 
dos serviços, fixando novas datas para sanar as falhas; 
7.2.1.4. Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando os pagamentos nas condições e preços pactuados. 
7.2.1.5. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
contratuais. 
7.2.2. Realizar a moldagem inicial e moldagens corretivas feitas com silicone de adição, e instalação final das 
próteses, ajustes e cimentação final, este último para os casos de confecção de núcleo e coroa. 
7.2.3. Os serviços finais de instalação e ajustes contarão com o auxílio da CONTRATADA. 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES  
8.1 - O licitante que provocar retardamento da execução do certame, não mantiver proposta, falhar ou fraudar na 
execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos, aplicado nos termos do art. 14 
do Anexo I do Decreto Federal 3555/2000 e do art. 11 da Lei 6.474/2002, regulamentada pelo Decreto Estadual 
nº 0199/2003. 
8.2 - De acordo com o estabelecido no Estatuto Federal das Licitações e Contratos a licitante adjudicatária ficará 
sujeita as seguintes penalidades: 
8.2.1 - Advertência nos casos de ocorrência de problemas de pequena monta ao Contratante; 
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8.2.2 - Multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total do empenho, ou de seu remanescente nas 
hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto; no caso dos serviços não estarem em conformidade com as 
especificações do Termo de Referência - Anexo I. 
8.2.3 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos previstos no objeto licitado, fica sujeito o adjudicatário às 
penalidades previstas no CAPUT do Art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte forma: 
a)  Ocorrendo atraso na entrega do objeto licitado, será aplicada multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e 
três por cento) por dia de atraso, até o limite de 9,9 % (nove vírgula nove por cento) sobre o valor total da 
aquisição; 
b) No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada uma multa 
indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da aquisição; 
c) O prazo para defesa-prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação; 
d) Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da sanção; 
e) As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores 
ou de Prestadores de Serviços do Município e, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante 
deverá ser descredenciado por igual período. 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, por ato 
administrativo unilateral, nas hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII da Lei 8.666/93, sem que caiba a 
CONTRATADA qualquer indenização. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE - São prerrogativas da CONTRATANTE as 
previstas no artigo 58 da Lei no 8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste 
contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA - O presente contrato não  poderá  
ser  objeto  de  cessão   ou  transferência, no todo ou em parte. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - Em 20 (vinte) dias, contados da 
assinatura deste termo, a  CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo no D.O.M. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da  
CONTRATADA  o  pagamento   de  tributos,   tarifas,  emolumentos  e  despesas   decorrentes  da  formalização 
deste contrato e da execução de seu objeto. 
CLÁUSILA DÉCIMA QUARTA - REAJUSTE – O valor contratado permanecerá irreajustável. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa 
Catarina para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato, renunciando as partes 
contratantes a qualquer outro que tenham ou  venham  a ter, por mais especial ou privilegiado que seja. 
Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente termo em 04 (quatro) cópias de igual 
teor, que  depois de  lido e achado conforme, é assinado pelas partes  Contratantes. 

 
 

Canoinhas, 00 de agosto de 2011. 
. 

     Leoberto Wenert                                                   EMPRESA 
               Prefeito                                                Contratada 
           Contratante                                                     nome                                   
                                                 Sócio Administrador 
 
Visto: Douglas Antônio Conceição 
           Departamento Jurídico 
 
 
 
TESTEMUNHAS: _________________________.   _______________________. 

  Lisangelo Giovan Geller         Lais Frederico Santiago da Silva 
                    CPF: 049.144.199-12                            CPF: 061.620.009-90  
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ANEXO  III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
................................................., .......... de ................................. de 2011. 

 

Proponente : ............................................................................................................................. 

Endereço :  ............................................................................................................................... 

Telefone:......................CNPJ ....................................... Insc. Estadual.................................. 

 
 
 A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 32/2011 
PREGÃO PRESENCIAL N.º  FMS 17/2011 
 
 

 
ITEM 

 
QTDE

 
UN 

 
ESPECIFICAÇÃO  

 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 
LOTE 01 

01 280 UN 
PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS, 
REMOVÍVEIS E PRÓTESE TOTAL, 
PRÓTESES FIXAS E NÚCLEOS, AMBAS 
SOB MEDIDA. 

   

                                                                         
VALOR TOTAL DO LOTE 

 

 

Valor máximo admitido por prótese: R$ 160,00 (Cento e sessenta reais). 
Validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data do recebimento da proposta 
pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 
 
Prazo de entrega: CONFORME ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  N.º   FMS 17/2011. 
 
Forma de Pagamento: Mensalmente até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao fornecimento. 
Declaramos, para todos os fins que temos conhecimento do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  N.º   17/2011, 
na sua íntegra. 
 
 
 

------------------------------------------------ 
(Assinatura do responsável legal pela empresa)



 

 
        PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
       SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

"Departamento de Licitações" 
 

       Rua Felipe Schmidt 10  - Caixa Postal 71   -  Fone (047)  3621-7705  -   Fax 3621-7712   -   E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br    
        CNPJ 83.102.384/0001-80                                          CEP 89460-000                                          SANTA CATARINA 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS   
PREGÃO PRESENCIAL N.º FMS 17/2011  
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo) , declara, sob as penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores.  
(Local e Data)  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES  
PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS 17/2011  
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso 
Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em 
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.  
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.  
 (Local e Data)  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS 17/2011 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos nenhum sócio, 
ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou 
consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, 
nenhum Servidor do Município. 
(Local e Data)  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS 17/2011 
Declaro, nos termos do inciso VII do art. 4 da Lei nº 10.520/2002 c/c inciso IV do art. 3.º do Anexo I do 
Decreto Municipal nº 007/2005, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica .................................................., 
inscrita no CNPJ ..........................................., estabelecida à Rua ........................., ....., por mim legalmente 
representada, possui integralmente requisitos para habilitação no PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2011, 
PROCESSO Nº  32/2011, do Município de Canoinhas, não estando impedida de participar de licitações e de 
contratar com a administração pública em razões de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua 
habilitação. 
(Local e Data)  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
ANEXO VIII– CREDENCIAMENTO ESPECIFICO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS 17/2011 
Pelo presente, a empresa................................................................, situada no(a)..........................................., 
CNPJ nº ....................................., por seu ............................................ (diretor ou sócio com poderes de 
gerência), outorga ao Sr. .................................., RG nº .........................., amplos poderes para representá-la junto 
à Prefeitura do Município de Canoinhas/Fundo Municipal de Saúde, no PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS 
17/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº FMS 32/2011, inclusive poderes para interpor ou desistir de 
recursos, receber intimações, enfim, praticar todos os atos que julgar necessário ao citado processo, podendo o 
credenciado receber intimações no seguinte endereço: ........(Rua, número, complementos, bairro, cidade, 
unidade da federação, CEP). 
(Local e Data)  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 


