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RETIFICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALOTINA ATRAVÉS DE 

PACIENTES CADASTRADOS EM FILA DE ESPERA ATENDIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO 

MUNICÍPIO. 

 

No Edital do Pregão Presencial nº 058/2022, publicado em diário oficial no dia 07/04/2021, na página 06, edição 10.715, 

EXCLUI-SE as alíneas f e i: 

 

3. Para comprovação da qualificação técnica: 
a) A comprovação de aptidão da proponente, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, de desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da presente 

licitação.   

b) O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, carimbado, e deverá(ão) conter 

obrigatoriamente as seguintes informações: razão social, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) e endereço da pessoa jurídica expedidora; nome, função e telefone do responsável pela assinatura; 

descrição dos serviços prestados;  

c) No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados válidos aqueles emitidos 

por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da licitante. Serão consideradas como pertencentes ao 

mesmo grupo empresarial as empresas controladas ou controladoras da empresa licitante, e ainda as que tenham pelo 

menos uma pessoa física ou jurídica como sócia em comum. 

d) O contratante reserva-se o direito de realizar diligências, a qualquer momento, com o objetivo de verificar se o(s) 

atestado(s) é (são) adequado(s) e atendem às exigências contidas neste Edital, podendo exigir apresentação de 

documentação complementar referente à entrega do objeto licitado relativas aos atestados apresentados.  

e) Estabelecimento cadastrado junto ao SCNES; 

f) Possuir profissional técnico devidamente habilitado dentro do seu quadro e com cadastro regular junto ao 

CRO; (Cirurgião Dentista, Técnico em Prótese Dentária); 

Possui ponto de atendimento ou disponibilizar o mesmo na sede do município (informando o mesmo na proposta); 

g) Mínimo 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica Operacional emitidos por Pessoa Jurídica de Direito Público 

ou Privado e com firma reconhecida do titular que o assinar, onde conste a qualidade e entrega dos serviços cotados;  

h) Licença Sanitária da empresa participante, expedida pelo órgão competente local, em plena vigência; 

i) Certificado de regularidade da empresa licitante expedido pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO);  

j) Certificado de regularidade do responsável técnico indicado pela empresa licitante expedido pelo Conselho 

Regional de Odontologia (CRO); 

 

Em função das alterações as datas de recebimento da proposta, abertura e julgamento das propostas e abertura do certame, 

passam a ser: 

 

Abertura: 12/05/2022 - Horário: 14h00min. 

 

O prazo para protocolo das propostas encerra-se às 13h45min do dia 12 de Maio de 2022, no protocolo da Prefeitura 

Municipal de Palotina, Informações: Fone (44) 3649-7821, Departamento de Licitações e Compras. 

 

Os interessados poderão ter acesso a essa retificação e ao edital no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de 

Palotina, pelo site do município ou pelos emails compras@palotina.pr.gov.br, licitacao@palotina.pr.gov.br. Para maiores 

informações entre em contato pelo fone (44) 3649-7821/7838 – Departamento de Compras.  

 

A presente retificação passa a fazer parte integrante do PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022. 

 

As demais informações constantes nas publicações anteriores permanecem inalteradas. 

 

 

Palotina, 26 de Abril de 2022. 

 

 

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI 

PREFEITO MUNICIPAL 


