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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 005/2022 
 

1 - PREÂMBULO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2022 
EDITAL Nº 005/2022– CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, Estado do Paraná, com 
sede na Avenida Dr. Gastão Vidigal, 600 - Centro, Cruzeiro do Sul - Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 75.731.034/0001-55, nesta cidade torna público para conhecimento dos interessados que 
fará a realização do chamamento publico para credenciamento de Empresas para Prestação de 
Serviços de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – LRPD, para confecção de Próteses ao 
Sistema Único de Saúde  - SUS, de Cruzeiro do Sul, com a produção máxima de 50 próteses mensais, 
através do Programa Nacional de Saúde Bucal “BRASIL SORRIDENTE, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, conforme a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal da Saúde. 

1.2 , este credenciamento encontra-se fundamentado nas disposições contidas na 
Constituição Federal, Lei 8.666/93, Lei Estadual 15.608 e as demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie, mediante a celebração de contrato de credenciamento de 
prestação de serviços, conforme as condições estabelecidas neste edital e em seus anexos. Os 
interessados poderão inscrever-se para o Credenciamento, a partir do dia 22 de Junho de 2022, 
diretamente na Prefeitura Municipal, junto ao setor de Licitação, no horário das 8h às 11h30min e 
das 13h:30min às 17h , na Av.  Dr. Gastão Vidigal, nº 600, fone (44) 3465-1299, os quais deverão 
providenciar a entrega dos envelopes nºs 01 e 02, devendo ser protocolados até o dia 12 de Julho 
de 2022 às 09:00 hrs. e serão abertos no mesmo dia e hora: 12/07/2022 às 09:00 hrs,  pela 
comissão permanente de licitações, nos termos estabelecidos no presente Instrumento de 
Chamamento Público. 

 

1.3 O presente Edital estará disponível no site www.cruzeirodosul.pr.gov.br / 
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ou poderá ser solicitado no e-mail 
secretaria@cruzeirodosul.pr.gov.br. 
          O Credenciamento estará disponível por 12(doze) meses. 
 

 
 

1.4 Compõem este edital os seguintes anexos: 
Anexo I – Carta Credencial; 
Anexo II – Modelo de Requerimento para Credenciamento – Pessoa Jurídica; 
Anexo III – Modelo de Declaração de Idoneidade; 
Anexo IV – Modelo de Declaração (cumprimento da Lei nº 9.854/1999); 
Anexo V – Declaração de Responsabilidades; 
Anexo VI – Modelo de Proposta 
Anexo VII - Minuta de Contrato. 

 
2 – OBJETO 

2.1 O presente Chamamento Público tem por objeto Credenciamento de Empresas para 
Prestação de Serviços de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – LRPD, para confecção de 
Próteses ao Sistema Único de Saúde  - SUS, de Cruzeiro do Sul, com a produção máxima de 50 
próteses mensais, através do Programa Nacional de Saúde Bucal “BRASIL SORRIDENTE, pelo 
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prazo de 12 (doze) meses, conforme a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal da 
Saúde. 

 
3- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

3.1 Poderão participar no Credenciamento todas as clinicas especializadas na área 
indicadas no item 2.1, desde que atendidos os requisitos exigidos neste instrumento de  
chamamento. 

 

3.2 Não poderão participar no Credenciamento os interessados que estejam cumprindo as 
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
3.3 As pessoas jurídicas interessadas em prestar os serviços especificados neste Chamamento, 
deverão executar os serviços de acordo com a necessidade do Município, com a realização dos 
serviços laboratoriais, conforme descrito na tabela de serviços (ITEM 9.1). Os exames deveram 
ser feitos por clinicas credenciadas e a solicitação deverá ser feita pelo seu proponente no hospital 
municipal, atendo a solicitação do setor responsável, podendo se credenciar para tal, apresentando 
os documentos relacionados nos item 6, em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou 
por servidor deste Município com o encargo de recebê-los. 

 
3.3.1 As Clinicas Credenciadas deverão realizar os serviços  no município de Cruzeiro 

do Sul, não sendo necessário ser instalada a Clinica neste Município, podendo para tanto utilizar 
as clínicas odontológias do Município de  Cruzeiro do Sul, sendo que todos os materiais utilizados 
serão por conta da Credenciada.  

 
3.3.2 A contratação é necessária, devido a vários munícipes necessitarem destes 

serviços, e pelo fato do Município não possuir profissionais habilitados  para esta prestação de 
serviços. Os serviços  serão executados no municipio de Cruzeiro do Sul pelas empresas 
credenciadas, sem custo adicional ao município, e sem cobrança ao Munícipe, valor este já 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Saúde Bucal “Brasil 
sorridente”,  de  acordo com o item 3.3.1; 

 
4 – FORMA DE INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

4.1. Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento a partir da publicação 
do presente Instrumento. 

4.2. Serão considerados credenciados as clinicas e laboratórios, que apresentarem os 
Documentos enumerados no item 6.1 e/ou 6.2 deste instrumento. 

4.3. Os interessados poderão solicitar a inscrição no Credenciamento a qualquer 
momento, sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período remanescente de 
vigência do Credenciamento. 

4.4. Quaisquer dúvidas deverão ser solicitadas por escrito, bem como as informações 
prestadas, no endereço indicado no item 5.1. 

 
5- FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

5.1 Os interessados deverão encaminhar os documentos relacionados no item 6.1 e/ou 

5.2 no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de 
CRUZEIRO DO SUL, Na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 600, CEP 87.650-000, Telefone (44) 3465 
1299 / 3465 1608, apartir do dia 22 de Junho de 2022, de segunda a sexta-feira, em envelope 
(01) fechado com as seguintes indicações: 
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6- DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE À HABILITAÇÃO. 

 
6.1 Para credenciamento da clínica – Pessoa Jurídica - deverão apresentar os 
seguintes documentos: 

a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo contido no Anexo II; 
b) Cópia do CNPJ; 
c) Cópia do Contrato Social e alterações; 
d) Cópia do Alvará de Licença; 
e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal; 
f) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual; 
g) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal; 
h) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS); 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
j) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 
k) Cópia da cédula de identidade e CPF dos sócios gerente; 
l) Cópia do comprovante de inscrição no Conselho de Classe dos profissionais prestadores de 

serviços; 
m) Atestado de capacidade técnica que comprove prestação de serviço compatível com o 

objeto da licitação. 
n) Declaração do proponente que não presa contra si, declaração de idoneidade, expedida por 

Órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, de acordo com o modelo 
constante no anexo III 

o) Declaração de que não empresa menor de dezoito anos em trabalha noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme anexo IV. 

p) Declaração de responsabilidades conforme anexo V; 
q) Termo de aceite da proposta, anexo VI. 

 
6.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

ENVELOPE (01) 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022 
CREDENCIAMENTO Contratação de Empresas para Prestação de 
Serviços de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. 
INTERESSADO: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE PARA CONTATO: 
CNPJ: 
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ENVELOPE (02) 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022 
PROPOSTA DE PREÇOS Contratação de Empresas para Prestação de 
Serviços de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. 

INTERESSADO: ENDEREÇO: 
TELEFONE PARA CONTATO: 
CNPJ: 

 
 

7- PROCEDIMENTOS DO CADASTRO 
7.1 Ao requerer a inscrição no cadastro ou atualização deste, a qualquer tempo, os 

interessados fornecerão os elementos necessários à satisfação das exigências contidas no item 
6.1 deste instrumento. 

7.2 A atuação do cadastramento no cumprimento de obrigações assumidas será 
anotada no respectivo registro cadastral. 

7.3 A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o cadastro do 
inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para o cadastramento. 

 
8 – CRITÉRIO DE CADASTRO. 

8.1 As empresas serão inicialmente cadastrados pela ordem de apresentação dos 
envelopes contendo os documentos de habilitação, junto ao setor indicado no item 5.1 do 
presente instrumento e posteriormente recadastrados conforme a ordem de execução dos 
serviços. 

 
9 – DO VALOR E DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

9.1 A remuneração pela prestação dos serviços referente ao presente chamamento publico 
será de acordo com a Tabela a seguir: 

 

Cód.  DESCRIÇÃO Vlr Unit 
 07.01.07.012.-9 Prótese Total Mandibulr  150,00 
07.01.07.013-7  Prótese Total Maxilar  150,00 
07.01.07.009-9  Prótese Parcial Mandibular Removivel  150,00 
07.01.07.010-2  Prótese Parcial Maxilar Removivel  150,00 
07.01.07.014-5  Prótese Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas (por elementos)  150,00 

VALOR TOTAL...................................................................................................  
90.000,00 
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9.2 O valor máximo da contratação: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais). 
 

9.3 – DA PROPOSTA DE PREÇOS – envelope nº 02  
 

9.4 - A proposta de preços escrita deverá atender às seguintes exigências, devendo 
sua apresentação ser obrigatoriamente de forma impressa da seguinte forma: 

 

9.3.1 – PROPOSTA ESCRITA 
a. A proposta terá como primeira via (CAPA) que deverá ser apresentada 

DIGITADA E IMPRESSA NOS MOLDES DO ANEXO VI. 
b. Fazer menção ao número do Chamamento Público; 
c. Ser datada, contendo o CNPJ em Papel Timbrado e assinada pelo 

representante legal da empresa, claramente identificado; 
d. Informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias, contados do dia subsequente ao da data de abertura das 
propostas; 

e. Informar na DESCRIÇÃO: ITEM,  VALOR UNITÁRIO E TOTAL. 
 

No preço ofertado pela licitante deverão estar computados todos os custos e 
encargos, assim como quaisquer ônus, taxas, e emolumentos que recaiam sobre o 
objeto da licitação, correrão única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade 
da licitante vencedora. 

 
A partir do momento da abertura do envelope da proposta, o licitante não poderá 

proceder qualquer alteração nos preços escritos, assim como desistir de qualquer oferta, 
desde que devidamente justificado e acolhido pela comissão de licitação 

 
Todas as páginas referentes as propostas escritas deverão estar numeradas no 

extremo direito da página, onde a empresa poderá faze-lo no ato da sessão. 
 

Serão desclassificadas as propostas: 
a. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste 

edital; 
b. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

proponentes; 
c. Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de saneamento na própria 
sessão; 

d. Com valor superior ao preço máximo fixado no presente Edital; 
 

Não serão consideradas, como critério de classificação, vantagens não previstas no 
Edital, ou ainda baseadas em ofertas das demais licitantes. 

 
Qualquer vantagem oferecida, contudo, vinculará o proponente, ficando obrigado a 

cumpri-la. 
 

9.04 Das dotações orçamentária 
 

                                                       07.001.10.301.0007.2053 SAÚDE BUCAL 

403 07.001.10.301.0007.2.053.3.3.90.39.00.0-    494- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 

791 07.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.0-31788- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
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10 – CRITÉRIO DE REAJUSTE 
10.1 O valor dos procedimentos não sofrerá reajuste durante a vigência contratual. 

 

11 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO: 
11.1 - A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento 
será feita pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura, devendo ser observado o 
seguinte: 

11.1.1. Análise da documentação no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, prorrogável por 
igual período, contados a partir da data de recebimento da documentação. 
11.2 - Serão declarados inabilitados os interessados: 
11.2.1. que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido 
punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, 
Direta ou Indireta, Federal, estadual ou Municipal, com a publicação do ato no Diário 
Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o expediu; 
11.2.2. Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da 
classe,sejam as pendências financeiras ou relativas ao registro profissional, bem como os 
que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo mesmo; 
11.2.3. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória 
exigida no Edital (documentação pessoal e profissional); 
11.2.4. Anteriormente descredenciados pela PREFEITURA por descumprimento de 
cláusulas contratuais ou por haver sido constatada irregularidade na execução dos serviços 
prestados. 
11.2.5. Não constitui motivo de inabilitação do interessado o descredenciamento 
realizado pela falta de recadastramento periódico perante o Município. 

 

12 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS: 
 

12.1 - Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do Edital, para 
efeito de habilitação, o MUNICIPIO divulgará os resultados, por meio de publicação no diário 
oficial do município e afixação em mural no local de costume da Prefeitura Municipal, sito a 
Dr. Gastão Vidigal, nº 600 – Cruzeiro do Sul – PR. 
12.2 - Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, apresentando suas razões 
devidamente fundamentadas e por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do 
primeiro dia útil subsequente à data da divulgação, ficando, nesse período, autorizado que 
tenha vistas ao seu processo; 
12.3 - O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os documentos 
anexados em fase de recurso; 
12.4 - O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral, sendo dirigido à Comissão 
Permanente de Licitações, ficando estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para 
reconsiderá- lo ou fazê-lo encaminhar devidamente informado ao Prefeito Municipal, que terá 
até 05 (cinco) dias úteis para análise e decisão; 
12.5 - Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não 
protelatórios; 
12.6 - Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o 
resultado final do processo de credenciamento será divulgado por meio de publicação no diário 
oficial do município e afixação em local de costume do Paço Municipal, sito a Dr. Gastão 
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Vidigal, nº 600 – Cruzeiro do Sul – PR. 
 

13 - DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
13.1 - Estando a empresa apta a contratação, o processo será encaminhado a assessoria 

jurídica da Prefeitura que verificará a regularidade do procedimento, visando a realização do 
processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o “caput” do artigo 25 da Lei de 
Licitações, tendo em vista o fato de que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é do 
interesse da coletividade local que o maior número possível de empresas prestem os serviços especializados 
em questão, no intuito de ampliar o acesso da população envolvida. 

13.2 – A formalização do contrato, somente após o fechamento do prazo para o 
credenciamento, respeitando o prazo final para julgamento de todas as propostas. 
13.3 – O rateio será entre todas as empresas participantes e habilitadas na presenta chamada 
pública, de forma igualitária o respeitando o limite de cada empresa. 
13.4 – A somatória de todos os contratos não poderá ultrapassar a quantidade máximo deste 

edital. 
 

14 - ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO: 
 

14.1 - O habilitado será convocado para assinatura do instrumento contratual, devendo 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de 
credenciamento. 

 

15- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
15.1 Os serviços deverão ser prestados conforme necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde, realização de exames clínicos laboratoriais, conforme descrito na tabela de 
serviços, com atendimento em horário comercial, de domingo a domingo, a 
empresa credenciada deverá manter atendimento em horário comercial. 
15.1.2 Prazos de entregas de resultados depende da complexidade de cada exame, e deverá 
ser liberado o mais rápido possível, em caso de urgência e emergência. 
15.2 Os exames, após coletados, serão encaminhados aos laboratórios 
credenciados, que devem publicar o resultado de acordo com cada tipo de 
exame, por meio digital, com senha de acesso exclusiva ao município. 
15.3 O CONTRATADO não poderá em hipótese alguma ceder ou transferir a 
terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste contrato. 

 

16- DA VIGÊNCIA 

16.1 A vigência do presente chamamento público será de doze meses após assinatura 
do contrato, podendo ser prorrogado em comum acordo, conforme lei 8.666/93. 

 

17 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DOS 
SERVIÇOS 

 

17.1 Pelo atraso injustificado na execução dos serviços em questão, sujeita-se o contratado 
às penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

a) atraso até 10 dias, multa de 0,5% sobre o valor da obrigação não cumprida por dia de 
atraso; 

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art.87 da Lei 8.666/93, 
e, multa de 20% sobre o valor dos suprimentos não entregues. 
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18 - RESCISÃO E DENÚNCIA 

18.1 O Município de CRUZEIRO DO SUL poderá, a qualquer tempo, denunciar o 
presente Contrato, em razão de conveniência administrativa, inadimplemento de qualquer 
de suas cláusulas, superveniência de lei, sem prejuízos das sanções aplicáveis na Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 

18.2 A inexecução total ou parcial do presente contrato implicará na sua rescisão em 
conformidade com o artigo 79 da Lei 8.666/93, arcando a CONTRATADA com as 
conseqüências contratuais e as sanções previstas em Lei. 

 

 

19 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
19.1 O pagamento pela prestação dos serviços será realizado em até 30 (trinta) dias após o 

fechamento do período da prestação dos serviços, mediante apresentação do respectivo recibo de 
pagamento de autônomo, para pessoa física e de Nota Fiscal para pessoa jurídica e após emissão 
por parte da Secretária Municipal de Saúde de relatório dos exames do objeto ora discriminado, ou 
seja, desde que cumprida toda a obrigação e que esteja a contento deste Município através de seu 
responsável pela aceitação do serviço. 

 

20 – RECURSOS 
20.1 Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do 

art. 109 da Lei 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 
 

21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1 Em caso de revogação ou anulação deste Edital serão observadas as disposições da 

Lei federal nº 8.666/93; 

21.2 O prazo para assinatura do contrato de credenciamento será de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data do recebimento da convocação feita pelo Município de CRUZEIRO DO SUL 
para esta assinatura, sob pena da proponente perder o direito ao credenciamento, sem prejuízo 
das sanções previstas na Lei federal 8.666/93 e suas alterações; 

21.3 As dúvidas decorrentes da interpretação deste Chamamento Público e suas especificações 
serão dirimidas, por escrito, pelo Presidente da Comissão de Licitação, ou por técnico 
indicado pelo Município de CRUZEIRO DO SUL, mediante requerimento dos interessados, 
protocolizados no Departamento de Licitação e Contrato da Secretaria Municipal de 
Administração, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data marcada para o 
recebimento dos envelopes; 

 

21.4 O Edital terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado dentro dos limites previstos 
na Lei federal nº 8.666/93, e a critério da administração pública. 

21.5  Aplica-se ao presente Edital, nas partes omissas, toda a legislação em vigor, e/ou, 
quando possível, por acordo das partes interessadas que não desrespeitem as disposições legais. 

 

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, 21 de Junho de 2022. 
 
 
 

Marcos Cesar Sugigan 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

CARTA CREDENCIAL 

(local), (dia) de (mês) de (ano). 
 

A 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

REF.: Edital de Chamamento nº 005/2022– P.M.C.S. 

Prezados Senhores: 
Pela presente credenciamos o(a) Sr(a).    

  , portador(a) da cédula de identidade sob nº e CPF 
sob nº  a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de 
Chamamento nº 005/2022– DLC, instaurado pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. 

Na       qualidade        de        representante        legal        da        empresa           
  , outorga-se ao(à) acima credenciado (a), dentre outros 
poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso. 

  , de de         . 
 
 

 
(Carimbo, nome, RG nº e ass. do responsável legal) 

CARIMBO CNPJ Obs.: Reconhecer firma do representante legal 
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ANEXO II 

 
MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO – PESSOA JURÍDICA 

 
AO: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL 

 
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no Credenciamento de Empresas 

para Prestação de Serviços de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – LRPD, para 
confecção de Próteses ao Sistema Único de Saúde  - SUS, de Cruzeiro do Sul, com a produção 
máxima de 50 próteses mensais, através do Programa Nacional de Saúde Bucal “BRASIL 
SORRIDENTE, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos do Chamamento público nº 005/2022. 

 
Empresa:    

 

Endereço Comercial:    
 

CEP: Cidade: Estado:    
 

CNPJ:   
 

Responsável pela empressa: 
 
 

 
 

Local, data. 
(assinatura do solicitante) 

 

(nome do solicitante) 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 

Local,   de de 2022. 
 

 
À Comissão de Licitação – Município de CRUZEIRO DO SUL. 

 

 
Referente: Edital de Chamamento nº 005/2022. 

 

 
Prezados Senhores, 

 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de solicitante de 

cadastramento na área médica, que não fui ou (fomos) declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
 
 
 

 
nome, assinatura do responsável legal 
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ANEXO IV 
Razão Social da Licitante 
Processo Administrativo nº 054/2022 
Edital de Chamamento nº 005/2022 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 9.854/1999) 

 
 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do 

CPF no ......................... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(data).......................................................... 
 
 
 
 
 
 

............................................ 

(representante legal) 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL ESTADO DO PARANÁ 

 
Ref.: Edital de Chamamento nº 005/2022. 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

 
A empresa e/ou profissional.....................................................,estabelecida(o) na Rua ......, cidade 
de......., inscrita no CNPJ e/ou CPF sob o nº ........., através do seu Responsável Técnico........... 
DECLARA sob as penas da lei, que se responsabiliza pela prestação dos serviços em 
conformidade com a legislação pertinente e que concorda em prestar serviços objeto deste edital 
em seu estabelecimento, aceitando receber os valores constantes na tabela (anexo I) ao edital de 
CHAMAMENTO PÚBLICO nº005/2022. 

 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
 

 
Local, .......... de ................................ de 2022. 

 

 
Assinatura do responsável 
Nome (completo): ....................................... 
(carimbo da empresa e/ou individual) 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE PROPOSTA (capa) 

MODELO SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
(razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail) 

 

Prefeitura do Município de CRUZEIRO DO SUL– 

Chamada Pública nº 005/2022 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços em anexo, 
relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é contratação  de Empresas para Prestação de Serviços 
de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – LRPD, para confecção de Próteses ao Sistema 
Único de Saúde  - SUS, de Cruzeiro do Sul, com a produção máxima de 50 próteses mensais, através 
do Programa Nacional de Saúde Bucal “BRASIL SORRIDENTE, pelo prazo de 12 (doze) meses 

 
1. Validade da proposta: ( ) dias. 

2. Forma de pagamento: Conforme Edital. 

3. Finalizando aproveitamos para comunicar que estamos de pleno acordo com todas as 
cláusulas estabelecidas neste Edital. 

4. Informamos que se vencedor no certame, os pagamentos ocorrerão através do BANCO 
          , AGÊNCIA , CONTA CORRENTE _. 

5. Para fins de assinatura do contrato e INSTRUMENTOS CONTRATUAIS, os mesmos serão 
procedidos pelo Senhor(a) , (cargo na empresa), portador do RG
, CPF , residente e domiciliado (rua/avenida 
– nº - Bairro – Cidade – Uf – CEP) 

6. Para eventual comunicação com esta proponente, a mesma deverá ser realizada através: 
Do E-mail Fone (    _) . 

 

Local,__________de_________de  2022. 
 
 

 

 
(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do 

responsável legal) Razão Social: 
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ANEXO VII 
 

(MINUTA DE CONTRATO) 

CONTRATO Nºxxx/2022 - P.M.C.S 

Por este instrumento de contrato de construção neste município, que fazem de um lado a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno 
com sede nesta cidade de CRUZEIRO DO SUL, Estado do Paraná, à Dr. Gastão Vidigal, nº 600, 
inscrito sob o CNPJ nº 75.731.034/0001-55, neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor 
Marcos Cesar Sugigan, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
empresa:..................................................................,pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
cidade de :...................................,Estado..............................situado à Rua ...................... Nº 
..........,devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº......................................................,neste ato 
representado pelo sócio o Senhor: ................................................................ nacionalidade 
.................Profissão .......................... CPF/MF ...................................................,e RG nº 
...................... residente e domiciliado na cidade de:......................................à rua 
.............................................., doravante denominado CONTRATADO, tem entre si, justo e 
avençado na melhor forma de direito, o presente contrato de acordo com as normas e direito, do 
Edital de Chamamento nº 008/2021, Inexigibilidade de Licitação Nº ***/2022 - P.M.C.S, 
homologado em         /        /           que integra o presente Termo e da Lei Federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.8883/94 e pelas seguintes 
cláusulas e condições: 

 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem como objeto Credenciamento de Empresas para Prestação de 
Serviços de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – LRPD, para confecção de Próteses ao 
Sistema Único de Saúde  - SUS, de Cruzeiro do Sul, com a produção máxima de 50 próteses 
mensais, através do Programa Nacional de Saúde Bucal “BRASIL SORRIDENTE, pelo prazo de 
12 (doze) meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES 
O CONTRATADO deverá executar os serviços observando os requisitos mínimos de 

qualidade, visando proporcionar um bom atendimento a todos os pacientes encaminhados pela 
Secretaria Municipal de Saúde, bem como, deve o CONTRATADO comunicar à 
CONTRATANTE, por escrito qualquer anormalidade verificado em decorrência do exercício de 
suas funções, bem como deverá prestar todos esclarecimentos que se fizerem necessários no 
decorrer do presente instrumento contratual. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA- PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

A vigência do presente chamamento público será de até 12 meses após assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado em comum acordo conforme a lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA - VALORES 

Os valores serão pagos as empresas credenciados na forma do disposto no item 9.1 do 
edital de Inexigibilidade de Licitação nº 008/2021. 
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CLAUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento pela prestação dos serviços será realizado em até 30 (trinta) dias após o 

fechamento do período da prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal para 
pessoa jurídica e após emissão por parte da Secretária Municipal de Saúde. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas decorrentes da execução do Objeto desta Licitação correrão as expensas de 
recursos Orçamentário deste município, sob nº 

                                                     07.001.10.301.0007.2053 SAÚDE BUCAL 

403 07.001.10.301.0007.2.053.3.3.90.39.00.0-    494- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 

791 07.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.0-31788- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o Município de Cruzeiro do Sul 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos cadastrados as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: Pelo atraso injustificado na execução dos serviços em questão, sujeita- 
se o contratado às penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte 
conformidade: 

a) atraso até 10 dias, multa de 0,5% sobre o valor da obrigação não cumprida por dia de 
atraso; 

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art.87 da Lei 8.666/93, 
e, multa de 20% sobre o valor dos suprimentos não entregues. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO E DENÚNCIA 

O Município de Cruzeiro do Sul poderá, a qualquer tempo, denunciar o presente 
Contrato, em razão de conveniência administrativa, inadimplemento de qualquer de suas 
cláusulas, superveniência de lei, sem prejuízos das sanções aplicáveis na Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 

A inexecução total ou parcial do presente contrato implicará na sua rescisão em conformidade 
com o artigo 79 da Lei 8.666/93, arcando a CONTRATADA com as conseqüências contratuais e as 
sanções previstas em Lei. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES GERAIS 

 

O Contratado deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

Parágrafo primeiro – As Clinicas Credenciadas deverão realizar a coleta no município 
de Cruzeiro do Sul, Não sendo necessário ser instalada a Clinica de Análise no Município, 
podendo para tanto possuir ou instalar apenas um posto de coleta no município (este deverá 
atender as normas da vigilância e saúde); 

 
Paragrafo Segundo – Os serviços deverão ser prestados conforme necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde, realização de exames clínicos laboratoriais, conforme 
descrito na tabela de serviços, com atendimento em horário comercial, de domingo a 



ESTADO DO PARANÁ - PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 

GESTÃO 2021/2024 –“Cruzeiro do Sul com mais Amor” 

 

domingo, a empresa credenciada deverá manter atendimento em horário comercial e em caso de 
emergência estar apta a atender 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados. 

 
Parágrafo Terceiro: Fica convencionado entre as partes, que as normas estabelecidas 

no Edital de Inexigibilidade de Licitação Nº XX/2022 e seus anexos, passam a ser integrantes 
do presente contrato e os casos omissos em dúvidas serão dirimidos de comum acordo entre as 
partes, com base na legislação em vigor, em especial pela Lei Federal nº 8.666/93 com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– FRAUDE E CORRUPÇÃO 

Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes 
práticas: 

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

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre 
uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas 
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 

 

 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a 
CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte 
ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o 
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 
execução do contrato.” 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

Para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, as partes elegem o foro da 
Comarca de Paranacity-Pr, renunciando as partes, qualquer outro por mais privilégios que seja ou 
se torne. 

 
E assim, que por estarem justas e contratuais as partes, assinam o presente instrumento em 

02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, juntamente com 02 (duas) 
testemunhas. 

 
Edifício da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO DO SUL, 

em   , 2022. 

 
CONTRATANTE 

 
 
 

MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL 
MARCOS CESAR SUGIGAN 

 

 
CONTRATADA 

 

 
T E S T E M U N H A S : 

 

1.  2.    
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 

 


