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Rua Eugênio Volpe, n.º  250 – CEP 19.380-000 – Ribeirão dos Índios  - Estado de São Paulo 

E-mai: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br – Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br 

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! – Telefone: 190 

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA – Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA 

 

EDITAL 006/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

PROCESSO Nº 012/2022 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

POR ITEM 
 
 

O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS através de seu Prefeito Municipal José Amauri 
Lenzoni e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 020, de 03 de janeiro de 2022, levam ao 
conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 
10.024/2019 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/1993, farão realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA (ME), 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), mediante 
as condições estabelecidas neste Edital. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

DIA: 30 DE MARÇO DE 2022 

HORÁRIO: 09:30 horas (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://186.233.121.245:65501/scpi9/comprasedital/ 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 
anexos, e serão encaminhadas por meio eletrônico, através do endereço 
http://186.233.121.245:65501/scpi9/comprasedital/ 

 

A sessão pública de processamento deste Pregão Eletrônico será realizada no endereço 
eletrônico http://186.233.121.245:65501/scpi9/comprasedital/ no dia e horário 
mencionados no preâmbulo deste edital, e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da 
Equipe de Apoio, designados nos autos deste processo e indicados no sistema pela autoridade 
competente. 

 

O envio da proposta de preços vinculará o licitante ao cumprimento de todas as condições e 
obrigações inerentes ao certame. 

 

1 - DO LOCAL, DATA, HORÁRIO E CADASTRO NO SISTEMA 
 

1.1 - A sessão pública será realizada no site no dia 30/03/2022, com início às 0 9 h30min, 
horário de Brasília/DF. 

 

1.1.1.- O cadastro no Sistema será efetuado no endereço 
http://186.233.121.245:65501/scpi9/comprasedital/na opção SOLICITAR CHAVE DE ACESSO, 
no canto direito da tela. Após encaminhar a solicitação, será enviado por e-mail a Chave de 
identificação e a Senha. O cadastro será feito apenas uma vez. O manual do fornecedor 
desenvolvido para auxiliar na operação do Portal de Compras está disponível para download 
em formato PDF no endereço www.ribeiraodosindios.sp.gov.br e também através de 
solicitação por e-mail para: licitacao@ribeiraodosindios.sp.gov.br. 

 

1.2 - Somente poderão participar da sessão pública as empresas que apresentarem propostas 

mailto:pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br
http://186.233.121.245:65501/scpi9/comprasedital/
http://www.ribeiraodosindios.sp.gov.br/
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através do site e horário descritos no item acima. 

 

1.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realizada 
desta licitação na data/horário acima mencionados, o evento será automaticamente 
transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de 
nova comunicação. 
 

1.4 - As quantidades indicadas no Anexo I – Termo de Referência representam estimativas 
de consumo para 12 (doze) meses, sem que haja obrigação de aquisição total. 

 

2 - DO OBJETO 
 

2.1 – “REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE”. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

3.1 - Poderão participar do presente pregão eletrônico as empresas que: 
 

3.1.1 - Possuam ramo de atividade pertinente ao objeto desta contratação e que atendam a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e 
estejam previamente credenciadas no Portal de Compras do Município como Fornecedores 
no sítio http://186.233.121.245:65501/scpi9/comprasedital/. 
3.1.1.1 - Para os itens da planilha de preços (cota principal) – os interessados que 
atendam aos requisitos do edital. 
3.1.1.2 - Para os itens da planilha de preços (cota reservada) – somente às empresas 

enquadradas como microempresa (ME), microempreendedor individual (MEI) e empresa de 

pequeno porte (EPP), nos termos do Artigo 3.º, da Lei Complementar n.º 123/2006, com as 

alterações da Lei Complementar 147/14, sem prejuízo de sua participação na cota principal. 

3.1.1.3 - Caso não compareçam no mínimo 03(tres) licitantes enquadrados como 

ME/EPP/MEI para participação na cota reservada, os itens serão abertos à ampla disputa, nos 

termos do artigo 49, inciso II, da Lei Complementar nº. 123/06 e poderão ser adjudicados ao 

vencedor da cota principal, desde que: 

3.1.1.4 - Que a empresa melhor classificada para a cota principal tenha registrado 

proposta para cota reservada, comprometendo-se a registrar o menor preço dentre aqueles 

propostos para referidas cotas. 

3.1.1.5 - Se a empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá 

ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa. 

3.1.1.6 - Diante da recusa do vencedor da cota principal em adjudicar a cota reservada, 

esta poderá ser adjudicada aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do 

primeiro colocado e que tenham registrado proposta para cota reservada. 
 

3.2 - Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos 
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de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências 
previstas neste Edital, bem como com a descrição técnica constante do Anexo I do presente 
edital. 

 

3.3 - A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no edital. 

 

3.4 - A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto 
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 

 

3.5 - O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 
obrigações inerentes ao certame. 

 

3.6 - Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será 
permitida a participação de empresas: 

 

3.6.1 - Estrangeiras que não funcionem no País; 
 

3.6.2 - Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 

3.6.3 - Suspensas temporariamente de participar de licitações e impedidas de contatar com o  
Município de Ribeirão dos Índios, nos termos do Inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores; 

3.6.4 - Impedidas de licitar e contratar com o Município de Ribeirão dos Índios, nos termos 
do art. 7º da Lei Federal 10.520/02; 

 

3.6.5 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei Federal 9.605/98; e, 
 

3.6.6 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
 

4 - REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 

4.1 - Para participar deste Pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema de PREGÃO 
ELETRÔNICO através do site http://186.233.121.245:65501/scpi9/comprasedital/ 

 

4.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal  e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

 

4.3 - O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Portal de 
Compras Municipal. 

 

4.4 - O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implicará a 
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

4.5 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Ribeirão dos 
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Índios, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

4.6 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do 
Sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

4.7 - Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 
Pregão Eletrônico. 

 

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

5.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

5.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

5.3 - Os licitantes não poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do Portal de Compras, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 
dados  constantes dos sistemas. 

 

5.4- A licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, 
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

 

5.5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de 
pequeno porte ou equiparada sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital. 

 

5.6 - As microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas deverão encaminhar 
toda a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal 
e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

5.7- Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 
da  inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

5.8 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

5.9 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 

 

5.10 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 
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6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

6.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

 

a) Valor unitário e total; 
 

b) Marca e/ou fabricante do produto; 
 

c) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Anexo 
I deste edital. 

 

6.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 
 

6.3  - Nos preços deverão estar incluídos, além do lucro, de todas as despesas e custos, como 
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

6.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

6.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 

 

6.6 - Não serão admitidas cotações inferiores às quantidades previstas para cada item neste 
edital. 

 

6.7 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis. 
 

6.8 - Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra 
manifestação. 

 

6.9 - É vedada a identificação dos licitantes no sistema, nas fichas técnicas ou documentos 
em qualquer hipótese, antes do término da fase competitiva deste Pregão. 

 

7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste edital. 

 

7.2 - A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas. 

 

7.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 

7.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
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acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 

7.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

7.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 

 

7.7 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e 
os     licitantes. 

 

7.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 

 

7.9 - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
 

7.10 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. 

 

7.11 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último ofertado e 
registrado pelo sistema, observada a redução mínima entre os lances de R$1,00(um real). 

 

7.12 - Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa “aberto”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

7.13 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

 

7.14  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

7.15  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

 

7.16 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá a pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente admitir o reinício 
da  sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

7.17 - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 

 

7.18 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão ser desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada 
imediatamente ao Setor de Licitações; 

 

7.19 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
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sistema. 
 

7.20 - Não serão aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

7.21 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

7.22 - Se ocorrer a desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

 

7.23 - No caso de a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão pública do Pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte 
e quatro) horas após a comunicação expressa do fato aos participantes no sítio 
http://186.233.121.245:65501/scpi9/comprasedital/ 

 

7.24 - O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido 
neste edital e seus anexos. 

 

7.25 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 

7.26 - O sistema identificará em coluna própria às microempresas, empresas de pequeno 
porte e equiparados participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 
de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
7.26.1 - Nas condições do subitem anterior, caso a melhor oferta válida tenha sido 
apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como 
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem na faixa de até 5% (cinco 
por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada; 
7.26.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto; 

7.26.3 - Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte ou 
equiparados, melhor classificada desista ou não se manifesta no prazo estabelecido, 
serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou 
empresa de pequeno porte ou  eq u ip ar ad os  que se enquadrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior; 

7.26.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa ou empresa 
de menor porte ou equiparados que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

7.27 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

mailto:pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br


   

8 
 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS 

C.N.P.J: 01.552.221/0001-35 

Rua Eugênio Volpe, n.º  250 – CEP 19.380-000 – Ribeirão dos Índios  - Estado de São Paulo 

E-mai: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br – Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br 

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! – Telefone: 190 

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA – Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 

 

7.27.1 - no país; 
 

7.27.2 - por empresas brasileiras; 
 

7.27.3 - por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 

7.27.4 - por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 

 

7.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 

 

7.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste edital. 

 

7.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

 

7.31 - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, contendo 
a marca/fabricante do produto. 

 

7.32 - O envio será via e-mail indicado pelo Pregoeiro, sendo necessário confirmar o 
recebimento do e-mail com o mesmo. A falta de justificativa ou a sua não aceitação 
devidamente motivada por parte do Pregoeiro, implicará na desclassificação da proposta. 

 

7.33 - Após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de 
análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preços e eventuais documentos 
complementares, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta. 

 

7.34 - Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o(s) licitante(s) 
vencedor(es). 

 

7.35 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta 
subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade 
e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em 
que será declarado vencedor. 

 

8 - DA HABILITAÇÃO 
 

8.1 - A habilitação das licitantes será verificada por meio do Portal de Compras 
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http://186.233.121.245:65501/scpi9/comprasedital/através dos documentos de habilitação 
especificados deste edital. 

 

8.2 - Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a 
proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados 
para    a abertura da sessão pública. 

 

8.2.1- É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do Sistema 
Eletrônico para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 

8.3 - Os licitantes que não atenderem às exigências de habilitação do edital deverão 
apresentar os documentos que supram tais exigências. 

 

8.4 - O Pregoeiro poderá consultar os sites oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

 

8.5 - Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no 
edital e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, deverão, mediante solicitação do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta 
adequada ao último lance. 

 

8.6 - Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Eletrônico 
poderão ser solicitados no original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo 
a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

 

8.7 - A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos abaixo discriminados: 

 

 

8.7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 
 

a.1) no caso de MEI, deverá ser apresentado o Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual (CCMEI) e cópia de documento oficial com foto do 
microempreendedor. 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em 
se tratando de sociedade empresária; 

 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades empresárias; 

 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
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órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
f) Certidão ou ficha cadastral da Junta Comercial, da sede da licitante, comprovando a 
qualidade de ME, EPP ou MEI. (Esse documento é apenas para ME/EPP/MEI). 

 

8.7.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa aos Débitos relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive o INSS;  

 

d) Prova de situação regular para com a Fazenda Estadual relativa a Débitos Tributários e da 
Dívida Ativa do Estado, da sede da licitante; 

 
e) Prova de situação regular para com a Fazenda Municipal relativo a tributos municipais, da 

sede da empresa participante; 
 

f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
 

g) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT, nos termos da Lei nº 12.440/2011; emitida por meio eletrônico pelo 
Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao). 

 

8.7.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será 
assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de Ribeirão dos Índios, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

 

8.7.2.1.1 - A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/02 e artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor total da contratação, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em 
sessão pública, retornar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 
4°, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02. 

 

8.7.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 
data de emissão não superior a 90 (noventa) dias contados retroativamente da data designada 
para a realização deste Pregão. Em qualquer hipótese, mesmo que o licitante seja a filial, este 
documento deverá estar em nome da matriz. 
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b) Empresas que estejam em processo de recuperação judicial, poderão participar, desde 
que apresentem, junto com os documentos de habilitação, o Plano de Recuperação já 
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento de todos 
os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 
 

 

8.7.4 – DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

a) Alvará ou licença da vigilância sanitária municipal ou estadual vigente, na data de abertura 
do presente procedimento licitatório; 

b) Prova de inscrição da empresa licitante e do profissional técnico junto ao CRO – Conselho 
Regional de Odontologia da UF da empresa, por meio de apresentação do competente 
Certificado de Regularidade Técnica emitido pelo referido conselho; 

c) Comprovante de que o laboratório está inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde – CNES. 
 
8.7.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 

8.7.5.1 Declarações que atendam os seguintes pontos, conforme modelo constante neste 
Edital (ANEXO III): 

 

a) Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 
 

b) Que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

c) Que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes neste Edital. 
 

 

8.8 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.8.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 

 

8.8.2 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. A Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa aos Débitos 
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive o INSS e a 
Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, deverão estar 
em nome da matriz. 

 

9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

9.1 - Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal nº 10.520/02, devendo o licitante 
manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio 
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do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de 
lances. 

 

9.1.1 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os 
fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

 

9.2 - O licitante disporá do prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões do 
recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os 
participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em 
igual número de dias. 

 

9.3 - A falta de interposição na forma prevista no subitem “9.1” deste item importará a 
decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, 
propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório. 

 

9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento licitatório. 

 

9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9.6 - A classificação será feita por preço unitário. 
 

10 - DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 
 

10.1 - Ao licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão 
pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

 

10.2 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção 
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 

 

10.2.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a 
Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação 
expressa aos participantes. 

 

10.3 - A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a 
conclusão válida da sessão pública ou do certame. 

 

11 - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

11.1 A licitante vencedora expressamente se obriga a fornecer o objeto, nos mesmos 
preços e condições constantes neste processo de licitação, colocando-o à disposição do 
Município, com frete incluso, Unidade Básica de Saúde de Ribeirão dos Índios, situado na 
Rua João Defendi, nº. 95, Fone: (18) 3261-6124, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar 
da requisição de compra. 
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11.2 Após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada para assinar 
ata de registro de preços no prazo de 3 (três) dias, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
11.3 O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelo departamento requisitante, 

podendo ser rejeitados, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado e 

às condições de recebimento e/ou aceitação do produto/serviço constantes deste Edital, e 

deverá ser substituído e/ou corrigido pelo fornecedor, no prazo máximo a ser estipulado pelo 

setor requisitante (que poderá ser de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para o Município, sob 

pena de aplicação de penalidades, de acordo com a legislação vigente. 

11.4 A contratada é responsável pelos danos causados direta e indiretamente à administração 

ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, na execução do Contrato. 

11.5 Correrão por conta da contratada todas as despesas de tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, decorrentes dos serviços contratados. 
11.6 A empresa deverá assumir a responsabilidade e ônus pelo recolhimento de todos os 
impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro 
de acidente de trabalho, que incidam ou venham incidir sobre sua atividade e apresentar os 
respectivos comprovantes, quando solicitados pelo contratante. 
11.7 Após assinatura da ata de registro de preços o instrumento contratual poderá ser 

substituído, nos termos do que admite o artigo 62, § 2º, da Lei nº. 8666/93; 

11.8 A Ata de Registro a ser lavrada terá vigência por: 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura e/ou a data fixada no contrato. 

 

13 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

13.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar 
com a Prefeitura do Município de Ribeirão dos Índios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a 
ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e demais cominações legais a 
licitante que: 

13.1.1 não assinar a ata de registro de preços/contrato, quando convocada; 
 

13.1.2 deixar de entregar documentação exigida no Edital; 
 

13.1.3 apresentar documentação falsa; 
 

13.1.4 não mantiver a proposta; 
 

13.1.5 comportar-se de modo inidôneo; 
 

13.1.6 fizer declaração falsa; 
 

13.1.7 cometer fraude fiscal. 
 

13.2. Em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos será aplicada multa de mora à 
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licitante vencedora, no valor correspondente de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
aquisição. 

 

13.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração do Município de 
Ribeirão dos Índios poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as 
seguintes sanções: 

 

13.3.1 advertência; 
 

13.3.2 multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da ata de registro de 
preços/contrato, recolhida no prazo  de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

 

13.3.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

13.3.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
licitante vencedora ressarcir a Prefeitura do Município de Ribeirão dos índios pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

14 - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

14.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento 
da respectiva nota fiscal, acompanhada da prova de regularidade com a Previdência Social 
(CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, sendo que os recursos 
financeiros serão atendidos pela seguinte dotação:  
 

02-Poder Executivo 
05-Fundo Municipal de Saúde 

3.3.9.0.39.00 
246- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
 

14.2 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no 
item anterior. 

14.3 - A adjudicatária deverá indicar o número de sua conta corrente, agência e banco 
correspondente, para fins de depósito dos valores a receber. 

 

14.4 - A ausência dos documentos atualizados relativos à regularidade com a Previdência 
Social (CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, ensejará a 
suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, até que seja 
normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação; 

 

14.4.1 - na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a contratada não fará juz a 
nenhum tipo de atualização monetária ou qualquer acréscimo e, na ocorrência de bloqueio 
no fornecimento dos materiais motivada pela falta dos pagamentos, incorrerá nas sanções 
previstas neste edital. 
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15 - DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

15. Até 2(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição 
a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@ribeiraodosindios.sp.gov.br. 

 

15.1. A Pregoeira, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre 
a impugnação no prazo de 1 (um) dia util. 

 

15.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização 
do certame. 

 

15.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser 
enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, através do endereço eletrônico licitacao@ribeiraodosindios.sp.gov.br. 

 

15.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas 
no endereço eletrônico www.ribeiraodosindios.sp.gov.br, para conhecimento da sociedade 
em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo 
para obtenção das informações prestadas. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

16.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 
a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio. 

 

16.3 - O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes para o Pregoeiro até a etapa 
de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de habilitação. 

16.4 - O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 
publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítio eletrônico 
http://www.ribeiraodosindios.sp.gov.br. 

 

16.5 - Integram o presente edital: 
 

Anexo I - Especificações Técnicas; 

Anexo II – Proposta Comercial; 

Anexo III - Declarações para habilitação; 

Anexo IV - Minuta de Contrato. 

16.6 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

mailto:pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br
mailto:licitacao@ribeiraodosindios.sp.gov.br
mailto:licitacao@ribeiraodosindios.sp.gov.br
http://www.ribeiraodosindios.sp.gov.br/
http://www.ribeiraodosindios.sp.gov.br/
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MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS 

C.N.P.J: 01.552.221/0001-35 

Rua Eugênio Volpe, n.º  250 – CEP 19.380-000 – Ribeirão dos Índios  - Estado de São Paulo 

E-mai: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br – Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br 

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! – Telefone: 190 

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA – Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Santo Anastácio, Estado de São Paulo. 
 

Ribeirão dos Indios, 16 de março de 
2022. 

 
 
 

JOSÉ AMAURI LENZONI 
Prefeito Municipal 

mailto:pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

PROCESSO Nº 012/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022  

ITEM 
QTDE 
TOTAL. 

UNID DESCRIÇÃO DE MATERIAL 

1 150 Unid. 

Confecção de Próteses Dentárias total, podendo ser superior ou 
inferior, com dentes em acrílico com dupla prenagem e alta 
resistência mecânica. Confeccionada em acrílico termo-
polimerizavel na cor rosa media. 

2 60 Unid. 

Confecção de Próteses Dentárias parciais removíveis, podendo ser 
superior ou inferior (PPR), com armação em liga metálica fundida, 
com dentes em acrílico de dupla prenagem e alta resistência 
mecânica. Gengiva na cor rosa media confeccionada em acrílico 
termo-polimerizavel. 

3 50 Unid. 

Confecção de Próteses Dentárias total, podendo ser superior ou 
inferior, com dentes em acrílico com dupla prenagem e alta 
resistência mecânica. Confeccionada em acrílico termo-
polimerizavel na cor rosa media. (cota 25%) 
 

4  20 Unid. 

Confecção de Próteses Dentárias parciais removíveis, podendo ser 
superior ou inferior (PPR), com armação em liga metálica fundida, 
com dentes em acrílico de dupla prenagem e alta resistência 
mecânica. Gengiva na cor rosa media confeccionada em acrílico 
termo-polimerizavel. (cota 25%) 

 

Quantidade estimada para um período de 12 (doze) meses. 
 

1 - O valor global estimado da contratação é de R$83.600,40(oitenta e três mil e 
seiscentos reais e quarenta centavos). O valor unitário estimado é de R$276,67 para o item Próteses 
Dentárias Total e R$353,33 para o item Próteses Dentárias Parciais. 

 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

1.1 Pacientes para colocação de Prótese Dental, pela Prefeitura Municipal de 
Ribeirão dos Índios, deverão ser portadores de Formulário Especifico e devidamente assinado e 
carimbado pelos Cirurgiões-Dentistas e encaminhando ao responsável pela Coordenação de Saúde 
Bucal; 

1.2 As técnicas reabilitadoras a serem utilizadas, deverão estar de acordo com os 
preceitos de cada tipo de prótese atualmente aceitos pela comunidade científica; 

1.3 A adequação bucal básica Pré Protética será realizada pela/o responsável pela 
Coordenação de Saúde Bucal e/ou também por Cirurgião-Dentista concursado municipal participante da 
rede de atenção do SUS; 

1.4 Os pacientes deverão ser submetidos a Exame Clínico Prévio aos procedimentos 
Pré Protéticos, o qual será realizada/o pelo profissional responsável e habilitado pela rede municipal da 
UBS e ESFs para garantir as condições necessárias para submissão à reabilitação protética, verificando a 
condição dos pacientes em aptos ou não aptos; 

1.5 Nos casos em que o Cirurgião-Dentista verificar que o paciente não tem 
condições clínicas para a reabilitação protética deverá devolver o mesmo para a/o responsável da rede 
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municipal SUS, com uma declaração de não reunir condições clínicas para a reabilitação, na qual deverá 
constar o motivo de tal diagnóstico: 

1.6 Todos os procedimentos clínicos e extras- clinicos devem respeitar os principios 
de biossegurança. Todos os materiais utilizados deverão ter registro na ANVISA; 

1.7 O prazo máximo para a finalização da reabilitação protética é de 30 (trinta) dias, 
após a primeira moldagem clinica, efetuada no serviço contratante, com exceção de problemas que 
possam advir como: faltas de pacientes, feriados, pontos facultativos, atestado etc. Porém esses 
percalços deverão ser observados e comunicados com antecedência à Coordenação de Saúde Bucal; 

1.8 Irregularidades de procedimentos executados pelo profissional responsável 
habilitado pela rede municipal da UBS, que ocorrerem no Pré, Trans e Pós-Protético, serão atendidas 
pelo serviço contratado (técnico responsável). Isso quer dizer que, qualquer moldagem errada, será 
repetida quantas vezes forem necessárias até copiar devidamente a boca do paciente, o mesmo 
ocorrendo no caso de medidas tiradas erradas, montagem novamente dos dentes e reembasamentos, 
ficando o material utilizado, a cargo do serviço contratado, sem ônus da Prefeitura, se for o caso; Os 
serviços protéticos especificados com a presença do Técnico Responsável) serão prestados nas 
dependências da contratante, aos pacientes formalmente encaminhados pelo serviço de saúde bucal da 
rede municipal, previamente agendados pela/o Coordenadora/o de Saúde Bucal; dentro do PROGRAMA 
MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA DA POLÍTICA NACIONAL BRASIL SORRIDENTE; 

1.9 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, deslocamentos; 

1.10 Se for averiguada alguma irregularidade em relação aos materiais abaixo 
especificados, isto é, se comprovado que a contratada não esta usando esses materiais, o 
credenciamento será desfeito imediatamente, sem nenhum prejuízo a Prefeitura Municipal de Ribeirão 
dos Índios. 

1.11 O contratado deverá ficar disponível aos dias e horários especificados pela/o 
responsável pela Coordenação de Saúde Bucal, quanto aos procedimentos de moldagens (anatômica 
e/ou funcional), prova dos dentes, entrega final da peça e reembasamento (quando necessário), sendo 
que no descumprimento destas condições especificadas, ocorrerá de imediato seu descredenciamento, 
sem nenhum prejuízo à Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios; 

1.12 O protético Técnico Responsável deverá apresentar todos os instrumentais e 
aparelhos necessários para a realização das próteses especificadas. 
No caso das moldeiras, o contratado deverá pedir ou comprar serviço de dentista, para que a 
esterilização possa ser feita em consultório dentário, uma vez que pela legislação, o protético não pode 
possuir equipamento e instrumental específico de consultório dentário (LEl nº 6.710 de 05/11/79 Art. 4° 
item II); 

1.13 O prestador de serviço será responsável pela apresentação das moldeiras 
esterilizadas, as quais deverão ser colocadas individualmente dentro do grau cirúrgico, com indicador 
químico, autoclavadas (em Consultório Odontológico) e armazenadas em tuperware ou recipiente de 
plástico e levadas a Unidade Básica Odontológica de Ribeirão dos Índios. 
 

2- TÉCNICA DE MOLDAGEM 
2.1 A moldagem inicial (anatômica) será realizada/o pela/o responsável pela 

Coordenação de Saúde Bucal e/ou também por Cirurgião- Dentista concursado municipal, habilitado 
participante da rede de atenção do SUS: porém o material de moldagem será da responsabilidade da 
contratada mesmo em casos de repetições. 
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Em toda moldagem inicial (anatômica) e/ou funcional, o técnico responsável 
(protético) deverá estar presente, a fim de que, imediatamente realizada a moldagem o mesmo possa 
vazar o molde, para que não ocorram distorções no modelo. 

2.1.1 Especificação do Material que será utilizado para a Moldagem Anatômica: 
Indicado para moldagens totais ou parciais de arcos dentados ou desdentados, Alginato tipo I, tempo de 
trabalho e presa rápidos, baixo escoamento; boa elasticidade; alta resistência ao rasgamento, alta 
resistência à compressão e à ruptura; fácil manipulação; atóxico; livre de pocira, com ou sem aroma; 
cromático ou bi cromático; sem sílica; longa conservabilidade do molde; embalagem com 500G. 

2.1.2 Especificação do Material que será utilizado para a Moldagem do Antagonista: 
O mesmo do item 2.1.1 

2.1.3 Material para a Moldagem Funcional-(quando necessário); Composição da 
pasta Base: Óxido de zinco 87%, óleo vegetal ou mineral 13%. Composição da pasta Aceleradora: óleo de 
cravo ou eugenol 12%, goma ou resina polimerizada 50%, carga (silica) 20%, lanolina 3%, bálsamo 
resinoso 10%, solução aceleradora (CaCl2) e agente corante 5. 

2.1.4 Especificação da Cera: Geralmente usada para alivio em moldeiras, 
apresentando-se em placas macias e flexiveis. 
 

3 - MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES 
3.1 - PRÓTESE TOTAL E PARCIAL MAXILAR E/OU MANDIBULAR 
3.1.1 Vazamento da Moldagem-com gesso pedra amarelo soli-rock nas seguintes 

especificações: Gesso pedra (Gipsita), quartzo e grafite de endurecimento rápido Gesso produzido pelo 
processo de calcinação em autoclave. É indicado para confecção de trabalhos dentários onde o gesso 
deve ser duro e resistente, porém não tão resistente quanto os gessos 4 e 5. Sua expansão é de 0,30% 
(alta). 

3.1.2 Confecção da Moldeira Individual Composição do po: copolímero de acrílico 
(polímero metil etil metacrilato) autopolimerizante, uso em próteses, consertos e reembasamentos. 
Composição do liquido: monômero metil metacrilato, DMT, uso em próteses, consertos e 
reembasamentos, auto polimerizante. 

3.1.3 Plano de Orientação-Placa Base- o mesmo material do item 3.1.2 
Rolete de Cera- Utilizada para impressão ou registro de mordidas em consultórios odontológicos, e em 
laboratórios de prótese para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais e 
parciais removíveis. Possui consistência mais macia e geralmente é usada em dias frios. 
Geralmente usada em moldagens de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida. 

3.1.4 Obtenção das Medidas no Plano de Orientação- será efetuado pelo 
profissional responsável e habilitado pela rede municipal da UBS, com a finalidade de registrar as 
relações intermaxilares do paciente. O protético deverá estar munido com os devidos instrumentais. 

3.1.5 Montagem dos Dentes no Articulador-Especificação dos dentes que serão 
utilizados: 
Características Técnicas: fabricado em resina acrílica, com dupla prensagem; uso em próteses totais ou 
parciais, modelário europeu, aderência à base; angulação de 33° nos posteriores, pigmentos 
biocompatíveis e fluorescente proporcionando um aspecto natural 

3.1.6 Prova dos Dentes- será realizada/o pela/o responsável pela Coordenação de 
Saúde Bucal e/ou também por Cirurgião-Dentista concursado municipal, habilitado participante da rede 
de atenção do SUS, com a presença do protético, para que, se necessário, tiver que ser efetuado algum 
reajusto, o mesmo deverá ser efetuado na hora. O protético deverá estar manido com os devidos 
instrumentais. 
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3.1.7 Acabamento da Peça Protética-Composição do pó: resina acrílica termo- 
polimerizante para uso em prótese dentária, na cor rosa com pigmentos na face vestibular e incolor 
(transparente) na face lingual ou palatina. Composta por copolímero metil etilmetacrilato, peróxido e 
pigmentos (veias). 
Composição do liquido - liquido acrílico termo polimerizante sem ou com crosslink 

3.1.8 Entrega da Prótese- será realizada/o pela/o responsável pela Coordenação de 
Saúde Bucal e/ou também por Cirurgião-Dentista concursado municipal, habilitado participante da rede 
de atenção do SUS, com a presença do protético, para que, se necessário, tiver que ser efetuado algum 
reajuste, ou mesmo algum desgaste, o mesmo deverá ser efetuado na hora. O protético deverá estar 
munido com os devidos instrumentais e equipamentos. 
 

REEMBASAMENTO DA PRÓTESE TOTAL E PARCIAL MAXILAR E/OU MANDIBULAR 
3.1.9 Se no espaço de 6 (seis) meses houver a necessidade de reembasamento da 

prótese, o material utilizado será o especificado nos anexos 2.1.3. 
3.1.1, e 3.1.7, sendo o ônus de responsabilidade da contratada. 
Nos preços propostos deverão estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: componentes e acessórios necessários, transportes, tributos de qualquer natureza e todas as 
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 
 

Ribeirão dos Índios-SP, 16 de março de 2022. 
 
 

 

JOSÉ AMAURI LENZONI 
Prefeito 
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ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL 

Pregão Eletrônico nº 001/2022 
Processo Administrativo nº 012/2022 
Objeto: 

Nome da empresa participante: 

CNPJ: Inscrição Estadual:  

Endereço: Cidade: Estado: 

Telefone: e-mail:  

Banco: Agência: Conta Corrente: 
 

Item Quant. Unid. Descrição R$ Unit. R$ Total 

01   Deverão ser detalhadamente descritos os produtos 
com todos os seus componentes. 

  

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data da Proposta. 
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos. 

............................................................................ 
Assinatura 

Nome Completo: ............................................................ 

R.G.: .............................. C.P.F.: .............................. 

Data: .............../. ............. /2022 

Dados do responsável pela empresa para assinatura de eventual Ata de Registro de Preços: 

Nome: 

Nacionalidade: Estado civil: Data de nascimento: 

CPF: RG: Profissão: 

Endereço: Cidade: Estado: 

Telefone: e-mail:  

Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. 
 
 

Local/data 
 
 
Assinatura representante legal
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ANEXO III - DECLARAÇÕES PARA HABILITAÇÃO 
 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2022 
A empresa ........................................................................, inscrita no CNPJ sob o 
N.º................................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º....................... e do CPF 
n.º .......................... , DECLARA sob as penas da Lei: 
a) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 
(em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal); 
b) que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
c) que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital. 
d) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o 
cumprimento das obrigações objeto da Licitação. 
e) que os documentos apresentados por meio do sistema Licitações-e são autênticos aos 
originais. 
............................................... 
(data) 
................................................................................ 
(representante legal) 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. XXXX 
 
 

1.1. Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, onde de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS, inscrita no CNPJ nº. 01.552.221/0001-35 com sede na Rua Eugênio Volpe, 
nº. 250 - Centro, na cidade de Ribeirão dos Índios - SP, neste ato representada pelo Senhor 
Prefeito Municipal, o Senhor JOSÉ AMAURI LENZONI, brasileiro, casado, ________, portador da 
cédula de identidade RG nº ________ - SSP/SP e do CPF nº ________, residente e domiciliado 
na Rua _______, nº ___, centro, na cidade de ______ - SP, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa _______ Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 
_________, com sede na Rua _______, nº ____, bairro _______, município de __________ - 
SP, neste ato representada pelo seu sócio, o Senhor _________, portador do RG nº _______ 
SSP/SP, e do CPF nº _______, adjudicatário do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX, doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, com integral observância da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, bem como a também Lei Federal nº. 10.520/02, nos 
termos e condições das cláusulas a seguir expostas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

 
2.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

 
3.1 Contratar com a Prefeitura de Ribeirão dos Índios - SP, nas condições previstas no Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO n.º 001/2022, e o preço registrado nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 

 
3.2 Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
3.3 Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes à entrega dos produtos, 

inclusive as decorrentes da devolução e reposição das mercadorias recusadas por não 

atenderem ao edital. 

 
3.4 Responder por quaisquer danos causados à Prefeitura de Ribeirão dos Índios - SP ou a 

terceiros, oriundos de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto deste termo, os 



 

24 
 

quais não serão excluídos ou reduzidos em decorrência do acompanhamento exercido pela 

PREFEITURA. 

 
3.5 Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o 
fornecimento do objeto deste instrumento. 

 
                           CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

 
4.1 Gestora responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços: Mariana Lenzoni 
Altomare Kurheja. 
 
4.2 Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto. 

 
                            CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE ENTREGA 

 

5.1. A detentora se obriga a fornecer o objeto, de forma parcelada, nas mesmas condições e 

preços, colocando-o à disposição do Município, com frete incluso, no prazo máximo de 

30(trinta) dias, a contar da requisição de compra. 

 

                            CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DA ENTREGA 
DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 
6.1 Prazo de entrega: 30 (trinta) dias a contar da requisição de compra. 

 
6.2 Local de entrega: Unidade Básica de Saúde de Ribeirão dos Índios. 

 
 

6.3 Nota Fiscal: 
 
A nota fiscal deverá vir em nome da Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios, CNPJ: 

01.552.221/0001-35 – Rua Eugênio Volpe, nº. 250 – CEP: 19380-000 e Fone: (18) 3261-6104, 

quando solicitado pelo Departamento Competente. 

 
6.4 Os pedidos de fornecimento ocorrerão de acordo com as necessidades desta Prefeitura e 

por meio de emissão de Autorização de Compras ou de Fornecimento, conforme o caso e, a 

respectiva nota de empenho. 

 
6.5 Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, poderá: 
 

6.5.1 Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Termo de 
Referência, determinando sua substituição; 
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6.5.2 Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes. 
 

6.6 As irregularidades deverão ser sanadas no prazo f i x a d o  e  c on f o r m e c o n d i ç õ es  

p r e v i s t a s  n o  i t e m  11 . 3  d o  ed i t a l , mantido o preço inicialmente ofertado. 

 
CLÁUSULA SETIMA – SANÇÕES 

 
7.1 Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções 

estipuladas na Lei Federal 8.6666/1993, Lei Federal nº 10520/2002. 

 
7.2 A recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela PREFEITURA DE RIBEIRÃO DOS 

ÍNDIOS – SP, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 

 
7.3 O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo 

primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 7 da Lei n.º 10.520/02, sujeitará a 

DETENTORA à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia 

útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 

 
7.3.1 Multa de 10% (dez por cento) até o 10.º (décimo) dia de atraso; e 
 
7.3.2 Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 10.º (décimo) dia de atraso até o 15.º (décimo 
quinto) dia de atraso; 

 
7.3.3 A partir de 16.º (décimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da 

obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos de particulares, previstos no 

edital ou ata, sujeitando à multa prevista no subitem 7.4. desta Ata de Registro de Preços. 

 
7.4 Pela inexecução total ou parcial da compra poderão ser aplicadas à DETENTORA a 

penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 

 
7.5 O material não aceito deverá ser substituído dentro no prazo f i x a d o  e  c o n f o r m e 

c o n d i ç õ e s  p r e v i s t as  n o  i t e m  1 1 . 3  d o  ed i t a l . 

 
7.5.1 A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da 

multa prevista no subitem 7.4 desta Ata de Registro de Preços, considerando-se nesta hipótese, 

a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no subitem 7.5. 

 
7.6 O pedido de prorrogação de prazo final de entrega de produtos somente será apreciado se 

efetuado dentro dos prazos fixados na ata/contrato ou instrumento equivalente. 



 

26 
 

 
7.7 As multas referidas nesta Ata de Registro de Preços não impedem a aplicação de outras 
sanções previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02. 
 
7.7.1 Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a 

inexecução parcial, a PREFEITURA reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais 

créditos que a DETENTORA tenha direito, até decisão definitiva, assegurada a ampla defesa. 

 
7.7.2 Se esta PREFEITURA decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à 
contratada. 

 
CLÁUSULA OITAVA- DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
8.1 Considera-se parte integrante deste ajuste, naquilo que não colidir com este, como se nele 

estivessem transcritos, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 001/2022 com seus Anexos e a(s) 

proposta(s) da(s) DETENTORA(S); 

  
8.2 A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS – SP a 
firmar as contratações que deles poderão advir. 

 

CLÁUSULA NONA – FORO 
 

9.1 O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de 
Preços é o Foro de Santo Anastácio, Estado de São Paulo. 
 
9.2 Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e 
achada conforme, vai assinada pelas partes. 

 
Ribeirão dos Índios-SP, ... de de 2022. 

 
 
 
 

 

Testemunhas: 

JOSÉ AMAURI LENZONI 
Prefeito 

Empresa: 
 

1)  2)    
 

RG nº ..................................................                RG nº ................................................. 


