
  

 

 
Documento de Formalização de Demanda 

 
De: Secretaria Municipal de Saúde 
 
Para: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos/Departamento de 
Licitações. 
 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES 
DENTÁRIAS DESTINADAS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. 
 
Justificativa: Considerando que o Município deve promover ações para prover e garantir a 
ampliação do acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde 
bucal, inclusive, no que diz respeito à reabilitação de próteses dentárias. Considerando que este 
tipo de reabilitação tem o objetivo de permitir o desenvolvimento satisfatório das atividades 
funcionais relacionadas ao sistema estomatognático, como fonação e mastigação, bem como 
oferecer conforto e benefício estético. Considerando que o Município não dispõe de estrutura para 
implantação de serviços próprios. Solicita-se a contratação. 
 
Especificações do Objeto: 
Item Descrição Unidade Quantidade 

Mês 

Valor Unitário Total 

 

1 

 

PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEL 

MANDIBULAR (07.01.07.012-9) / MAXILAR 

(07.01.07.013-7) 

 
Próteses confeccionadas em bases individualizadas 

em resina acrílica termopolimerizável de alta 

resistência, com dentes com as seguintes 

características: Dupla prensagem (corpo e esmalte); 

alta resistência mecânica, química e a abrasão: 

excelente aderência às resinas de base de prótese: 

ausência total de bolhas e porosidade: alta 

estabilidade de cores; pigmentos biocompativeis: 

fluorescência natural: modelo adequado a diversas 

etnias e faixas etárias com harmonia facial completa, 

proporcionando excelente resultado estético: grande 

variedade de cores; 
 

Cumprir rigorosamente as especificações das normas 

ISO. 

 

Inclui: placa de mordida, montagem, ceroplastia, 

prensagem e acrilização. 

 

Inclui serviços clínicos: consulta para moldagem; 

moldagem para confecção de modelo de trabalho; 

consulta para retirada da mordida e escolha da cor; 

 

UN 

 

20 

  



confecção do modelo de trabalho; se necessário nova 

prova de mordida; consulta para prova dos dentes; 

consulta de entrega da prótese e ajustes. 

 

 

2 

 

PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL 

MANDIBULAR (07.01.07.009-9) / MAXILAR 

(07.01.07.010-2) – Estrutura Metálica 

 
Próteses confeccionadas em bases individualizadas 

em estrutura metálica fundida em cromocobalto, 

acrilizada em acrílico termopolimerizável de alta 

resistência, com dentes com as seguintes 

características: Dupla prensagem (corpo e esmalte); 

alta resistência mecânica, química e a abrasão: 

excelente aderência às resinas de base de prótese: 

ausência total de bolhas e porosidade: alta 

estabilidade de cores; pigmentos biocompativeis: 

fluorescência natural: modelo adequado a diversas 

etnias e faixas etárias com harmonia facial completa, 
proporcionando excelente resultado estético: grande 

variedade de cores; 

 

Cumprir rigorosamente as especificações das normas 

ISO. 

 

Inclui: placa de mordida, montagem, ceroplastia, 

prensagem e acrilização. 

 

Inclui serviços clínicos: consulta para 
moldagem; moldagem para confecção de 
modelo de trabalho; consulta para retirada da 
mordida e escolha da cor; confecção do modelo 
de trabalho; consulta para prova da armação 
metálica e se necessário nova prova de 
mordida; consulta para prova dos dentes; 
consulta de entrega da prótese e ajustes. 

 

UN 

 

20 

  

 

3 

 

PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL 

MANDIBULAR (07.01.07.009-9) / MAXILAR 

(07.01.07.010-2) – Estrutura Acrílica 

 

Próteses confeccionadas em bases individualizadas 

em resina acrílica termopolimerizável de alta 
resistência, com dentes com as seguintes 

características: Dupla prensagem (corpo e esmalte); 

alta resistência mecânica, química e a abrasão: 

excelente aderência às resinas de base de prótese: 

ausência total de bolhas e porosidade: alta 

estabilidade de cores; pigmentos biocompativeis: 

fluorescência natural: modelo adequado a diversas 

etnias e faixas etárias com harmonia facial completa, 

proporcionando excelente resultado estético: grande 

variedade de cores; 

Deverão possuir grampos de aço espessura 0.8mm, 
adaptados individualmente em dentes remanescentes, 

em quantidade suficiente para assegurar retenção da 

prótese. 

 

Cumprir rigorosamente as especificações das normas 

 

UN 

 

20 

  



  

 

ISO. 

 

Inclui: placa de mordida, montagem, ceroplastia, 

prensagem e acrilização. 

 

Inclui serviços clínicos: consulta para moldagem; 

moldagem para confecção de modelo de trabalho; 

consulta para retirada da mordida e escolha da cor; 
confecção do modelo de trabalho; se necessário nova 

prova de mordida; consulta para prova dos dentes; 

consulta de entrega da prótese e ajustes. 

 
Informações Adicionais: 
 
Nome do Servidor que será o responsável pelo recebimento dos produtos/serviços a serem 
adquiridos: Serão fiscais do contrato as servidoras Tahiza Camila Lech e Danielle Ludka. 
 
Local e prazo de entrega do objeto a ser licitado: As etapas protéticas de moldagem e demais de 
responsabilidade do cirurgião dentista deverão ser realizadas por profissional habilitado 
disponibilizado pela Contratada, na Policlínica Municipal, situada na Rua Emílio Scholtz, 1230, 
Centro, Canoinhas/SC, de acordo com a necessidade e requisição do Fundo Municipal de Saúde, 
conforme fluxo definido pela Secretaria Municipal de Saúde. As próteses confeccionadas deverão 
ser entregues em consulta de entrega da prótese e ajustes, no Centro de Especialidades 
Odontológicas – CEO, situado na Policlínica Municipal, conforme endereço citado acima, devendo 
a contratada disponibilizar o competente Recibo de entrega das próteses devidamente assinado 
pelo paciente. A Contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis após a moldagem para a 
entrega das próteses dentárias confeccionadas para o Fundo Municipal de Saúde. 
 
 
 

_________________________________________________ 
     KÁTIA OLISKOWSKI MUNHOZ PIRES BATISTA 

Secretária Municipal de Saúde 
 

 


