
ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 251 

C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nr.: 2312020 - PE 

Processo Administrativo: 	2712020 

Processo de Licitação: 	 5512020 

Data do Processo: 	 0610512020 

Folha: 112 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 	000150 
O(a) Prefeito Municipal, Euclides Pasa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 

especialmente sob Lei n°10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei n°8.666/93 e alterações posteriores, a 
vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve: 

01 - ADJUDICAR apresente Licitação nestes termos: 

a)  Processo Nr.: 5512020 

b)  Licitação Nr.: 2312020-PE 

c)  Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 

cl) Data Homologação: 0410612020 

e) Data da Adjudicação: Sequência: O 

f 
) 

Objeto da Licitação É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para o Registro de Preço 
objetivando a contratação de serviços de laboratório de próteses dentarias para confecção das 
próteses, suprindo assim a demanda do município para reabilitação protética, através de Laboratórios 
Regionais de Próteses dentaria (LRPD), em seus itens conforme especificações constantes do Anexo 1 
deste edital. 

(em Reais R$) 
g) Fornecedores e Itens Vencedores: 

	
Unid, 	Qtdade Descto (%) Preço unitário Total do Item 

JULIANA KARINE MENDES PROTESES DENTARIAS (13372) 	 1 

1 Prótese total mandibular (confeccionada em resina, dente de 	UN 	79,00 	0,0000 	153,00 	12.087,00 
acrílico e moldagem feita em gesso, cera e algenato). - Marca: 
popdent,vipident 

2 Prótese total maxilar (confeccionada em resina, dente de acrílico e 	UN 	89,00 	0,0000 	153,00 	13.617,00 
moldagem feita em gesso, cera e algenato). - Marca: 
popdent,vipi,lisanda 

3 Prótese parcial mandibular removível (confeccionada em resina, 	UN 	18,00 	0,0000 	153,00 	2.754,00 
dente de acrílico e moldagem feita em gesso, cera e algenato). - 
Marca: popdent,vipi;lisanda 
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000151 
153,00 	 2.754,00 

JULIANA KARINE MENDES PROTESES DENTARIAS (13372) 

4 Prótese parcial maxilar removível (confeccionada em resina, dente 	UN 	18,00 	0,0000 
de acrílico e moldagem feita em gesso, cera e algenato). - Marca: 
popdent,vipi 

5 Prótese coronária/intrarradicular fixa/adesiva - por elemento 	UN 	6,00 	0,0000 
(confeccionada em resina, dente de acrílico e moldagem feita em 
gesso, cera e algenato). - Marca: popdent 

153,00 
	

918,00 

	

Total do Fornecedor: 
	

32.130,00 

	

Total Geral: 
	

32.130,00 

02 -Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s). 

Dotação(ôes): 2.014.3.3.90.39.00.00.00.00 (78) Saldo: 90.000.00 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 	000152 

O(a) Prefeito Municipal, Euclides Pasa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente sob Lei n° 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei n° 8.666193 e 
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve: 

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

a)  Processo Nr.: 5512020 

b)  Licitação Nr.: 2312020-PE 

c)  Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 

d)  Data Homologação: 0410612020 

e)  Objeto da Licitação É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para o Registro do Preço 
objetivando a contratação de serviços de laboratório de próteses dentarias para confecção das próteses, 
suprindo assim a demanda do município para reabilitação protética, através de Laboratórios Regionais de 
Próteses dentaria (LRPD), em seus itens conforme especificações constantes do Anexo 1 deste edital. 

(em Reais R$) 
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)!Jnj. Quantidade Descto (%) Preço unitário Total do Item 

JLJLIANA KARINE MENDES PROTESES DENTARIAS (13372) 

1 Prótese total mandibular (confeccionada em resina, dente de 	UN 	79,00 	0,0000 	153,00 	12.087,00 
acrilico e moldagem feita em gesso, cera e algenato). - Marca: 
popdent,vipident 

2 Prótese total maxilar (confeccionada em resina, dente de acrílico e 	UN 	89,00 	0,0000 	153,00 	13.617,00 
moldagem feita em gesso, cera e algenato). - Marca: 
popdent,vipi,lisanda 

a Prótese parcial mandibular removível (confeccionada em resina, 	UN 	18,00 	0,0000 	153,00 	2.754.00 
dente de acrílico e moldagem feita em gesso, cera e algenato). - 
Marca: popdent,vipi,lisanda 

Cruz Machado, 4 de Junho de 2020. 
PREFEITO MUNICIPAL 
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000153 

153,00 	 2.754,00 

TERMO DE HOMOLOGACÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

JULIANA KARINE MENDES PROTESES DENTARIAS (13372) 

4 Prótese parcial maxilar removível (confeccionada em resina, dente 	UN 	18,00 	0,0000 
de acrilico e moldagem feita em gesso, cera e algenato). - Marca: 
popdent,vipi 

5 Prótese coronária/intrarradicular fixa/adesiva - por elemento 	UN 	6,00 	0,000C 
(confeccionada em resina, dente de acrílico e moldagem feita em 
gesso, cera e algenato). - Marca: popdent 

153,00 
	

918,00 

	

Total do Fornecedor: 
	

32A 30,00 

	

Total Geral: 
	

32.130,00 

Cruz Machado, 4 de Junho de 2020. 
PREFEITO MUNICIPAL 


