PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL
www.saosepe.rs.gov.br
EDITAL DE DIVULGAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.096/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

MARCO AURÉLIO CUNHA SANTOS, Vice-Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito Municipal de
São Sepé - RS, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, o presente Edital, que tem por
finalidade a modificação no ANEXO I – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, 2 ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS: onde o item abaixo relacionado passa a ter a seguinte redação:
Quant. Quant.
Item Mínima Máxima Unid.

1

20

40

Descrição
Valor unitário
Contratação de laboratório para prestar o serviço de
confecção de próteses dentárias totais e parciais
conforme descrição: Confecção de próteses dentária
total maxilar e mandibular, incluindo serviço de
moldagem na unidade do Município, assim como
fornecer prótese diretamente ao beneficiário com sua
respectiva identificação (nome), com a identificação
“Distribuição gratuita SUS” e garantia mínima de 01
ano;
Prótese
total
completa
em
acrílico
termopolinerizavel com dentes superior/inferior;
Roletes de cera para mordida; Placa a base de resina
acrílica; Modelos vazados de gesso pedra tipo III.
Modelos de gesso comum tipo II; Moldeira individual
em resina acrílico; Dentes em resina acrílico; montagem
de cera com ceroplastia; Ajuste de prótese. Demanda:
20 próteses dentárias (totais e parciais) por mês com
prazo
máximo
de
trinta
dias.
Exigências
complementares: Fica de responsabilidade do
laboratório o recolhimento e entrega dos trabalhos
realizados na unidade, sendo os mesmos identificados
com o nome do paciente e etiqueta com a informação
“distribuição gratuita SUS” conforme já descrito acima;
Garantia mínima de um ano no serviço; O serviço deve
estar dentro das normas e padrão de qualidade exigido
pela Vigilância Sanitária (juntamente com o alvará de
funcionamento) e Conselho Regional de Odontologia,
assim como, o laboratório e seu responsável ter registro
neste último (CRO). Sendo 20 unidades mensais.
Próteses parcial removível (superior e inferior),
estrutura metálica fundida em cromo-cobalto, acrilizada
em acrílico termopolimerizável rosa de alta resistência e
Unid. dentes com as seguintes características: dupla R$ 1.716,65
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prensagem (corpo e esmalte), alta resistência mecânica,
química e à abrasão, ausência total de bolhas ou
porosidades, fluorescência natural, certificado ISO,
incluir: placa de mordida, montagem, ceroplastia,
prensagem e acrilização.
A abertura do certame passará para o dia 22 de maio de 2019, as 10:00 (dez horas). Demais itens
permanecem inalterados. O referido Edital passará a integrar o presente processo.
Gabinete do Vice-Prefeito Municipal, em 9 de maio de 2019.

MARCO AURÉLIO CUNHA SANTOS
VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL
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