
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº FMS 29/2021 
 
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. 
 
1. JUSTIFICATIVO DO PEDIDO: 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. 
 
2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Item Descrição Unidade Quant/Mês Valor Unit. Valor Total 

01 

 
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; confecção do modelo 
de trabalho; se necessário nova prova de 
mordida; consulta para prova dos dentes; 
consulta de entrega da prótese e ajustes. 
 

UN 20 R$ 408,83 R$ 8.176,60 

02 

 
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 

UN 20 R$ 416,20 R$ 8.324,00 



 

 

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. 

03 

 
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 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 

UN 20 R$ 481,50 R$ 9.630,00 



 

 

mordida; consulta para prova dos dentes; 
consulta de entrega da prótese e ajustes. 

 
3 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
3.1 - Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM ,  haja vista que não há necessidade de ser a mesma 
empresa  vencedora de todos os itens. 
 
4 -LOCAL E FORMA DE ENTREGA 
4.1 - 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; 
4.2 - Caberá a Contratada o recolhimento e a entrega dos trabalhos realizados na Policlínica Municipal, sendo que, 
haverá conferência dos produtos no local indicado por responsável; 
4.3 - Os trabalhos deverão estar identificados por nomes dos pacientes a quem pertence e acondicionados em 
recipientes separadamente; 
4.4 - 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; 
4.5 - Por se tratar de mera estimativa de consumo, as quantidades dos produtos mencionadas na tabela acima não 
constituem, em hipótese alguma, compromisso futuro como quantidade mínima a ser adquirida. 
 
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE: 
5.1 - Da Contratada: 
5.1.1 - Do rol de atribuições e fluxo do serviço: 
5.1.1.1 - Disponibilizar profissional habilitado para realizar todos os procedimentos clínicos de moldagem e 
modelagem de acordo com os preceitos de cada tipo de prótese atualmente aceitos pela comunidade científica;  
5.1.1.2 - Fornecer todos os materiais necessários e confeccionar as próteses seguindo todas as especificações 
contidas neste Termo de Referência;  
5.1.1.3 - A Contratada deverá deixar disponível com a equipe de dentistas do Centro de Especialidades 
Odontológicas – CEO do Município, escala/tabela/marca de dentes e cores disponibilizadas. 
5.1.1.4 - 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, 
juntamente com o laudo médico para solicitação de procedimentos processados através do BPA-I devidamente 
preenchido e assinado pelo profissional competente da CONTRATADA. 
5.1.1.5 - Oferecer garantia de 12 (doze) meses, contado da data de recebimento das próteses no serviço. 
5.1.2 - Os produtos/serviços deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, 
com as devidas garantias previstas no edital, sendo que os itens ou serviços considerados inadequados ou não 
atenderem às exigibilidades, serão devolvidos e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso, até sua 
regularização de forma integral. 
5.1.3 - Todo material utilizado na confecção deverá ter registro na ANVISA. A contratada deverá fornecer 
comprovação quando solicitado pela Secretaria de Saúde. 
5.1.4 - Deverá ser repetida a etapa laboratorial quando as peças apresentarem deficiência de polimento, montagem, 
oclusão, bolha e desgastes, sem ônus para o contratante. 
5.1.5 - A rubrica no comprovante de entrega da Nota Fiscal/Conhecimento de Carga evidenciará, tão somente, que o 
produto foi entregue no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, não caracterizando sua aprovação ou 
aceitação.  
5.1.6 - Constatada qualquer irregularidade, a contratada, devidamente comunicada, por escrito, terá o prazo de 5 
(cinco) dias, a partir da notificação, para fazer a substituição/regularização necessária. O aceite definitivo na Nota 
Fiscal/Fatura será dado somente após a contagem unitária e a verificação do atendimento das especificações do 
edital, a partir de aposição de carimbo, com a respectiva rubrica do servidor responsável pela conferência. 
 
5.1.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
5.1.7.1 - Constituem também obrigações da fornecedora, dentre outras inerentes ou decorrentes do edital, da ata e 
do futuro pedido: 
5.1.7.1.1 - Executar o fornecimento/serviço nas condições, preços e prazos constantes deste Edital e toda Legislação 
pertinente vigente; 
5.1.7.1.2 - Manter, durante o prazo de validade do registro, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
5.1.7.1.3 - Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 
5.1.7.1.4 - Cumprir as determinações, cláusulas e prazos conforme solicitado no Termo de Referência/Edital/Ata; 



 

 

5.1.7.1.5 - Entregar os produtos devidamente embalados, sem danos, em condições de uso e dentro do prazo de 
validade; 
5.1.7.1.6 - Prestar garantia de qualidade dos produtos; 
5.1.7.1.7 - Possuir equipamentos adequados a realização do serviço, a fim de zelar pela qualidade nos atendimentos 
aos pacientes; 
5.1.7.1.8 - Cumprir a entrega do objeto do contrato, no endereço indicado no pedido ou contrato, dentro do prazo 
estabelecido, com todas as despesas de transporte, inclusas no preço proposto, sendo que a fornecedora fica 
obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, observada a estimativa de consumo 
constantes no Termo de Referência; 
5.1.7.1.9 - Arcar com todos os impostos, taxas, encargos, ônus e despesas relativas ao cumprimento do Contrato; 
5.1.7.1.10 - Transportar os materiais em condições adequadas de armazenamento, visando evitar danos ás 
embalagens e/ou seu conteúdo; 
5.1.7.1.11 - Reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Termo de Referência, 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 
5.1.7.1.12 - A execução dos serviços prestados deverá ser realizada por meio de profissionais capacitados 
responsabilizando-se por quaisquer danos causados pelos mesmos aos usuários, decorrentes de omissão, 
negligência, imperícia ou imprudência; 
5.1.7.1.13 - Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do Contrato; 
5.1.7.1.14 - Atender aos pacientes do SUS com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, mantendo-se a 
qualidade da prestação de serviços; 
5.1.7.1.15 - Não poderá cobrar do paciente, ou seu responsável, qualquer complementação aos valores pagos pelos 
serviços prestados. 
5.1.7.1.16 - Todos os Credenciados deverão possuir registro e informações atualizadas no Cadastro de 
Estabelecimentos de Saúde – CNES. 
 
5.1.8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
5.1.8.1 - Constituem obrigações do Contratante, dentre outras inerentes ou decorrentes do edital, da ata e do futuro 
pedido: 
5.1.8.1.1 - Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços contratados;  
5.1.8.1.2 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido e em conformidade com a legislação contábil; 
5.1.8.1.3 - Comunicar ao prestador contratado toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição do item objeto 
deste processo; 
5.1.8.1.4 - Inspecionar o serviço de confecção e entrega das próteses, podendo recusá-lo em todo ou em parte, e 
solicitar ao prestador contratado a substituição do produto, quando for o caso, sem qualquer ônus à Secretaria 
Municipal de Saúde; 
5.1.8.1.5 - Aplicar as penalidades previstas para o(s) caso(s) de descumprimento do pactuado nesta licitação. 
 
6 - DA GARANTIA 
6.1 - O prestador deverá, obrigatoriamente, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte, 
quaisquer próteses dentárias, se nelas ocorrerem defeitos ou incorreções resultantes dos serviços ou dos materiais 
empregados, dentro de um período de garantia de 12 (doze) meses, contado da data de recebimento das próteses. 
6.2 - O Fundo Municipal de Saúde do Município de Canoinhas/SC não se responsabilizará por quaisquer defeitos que 
as próteses dentárias venham a apresentar, durante todas as etapas de sua realização pelo prestador, sendo 
obrigação do prestador a correção por conta da execução do serviço defeituoso. 
 
7 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
7.1 - Serão designadas como gestoras do Contrato/ata de registro de preço e responsáveis administrativas pela 
fiscalização da execução da entrega dos produtos objeto deste Edital as servidoras Rafaeli Maize Zieruth e Danielle 
Ludk, nomeadas pela Portaria Nº 1.088/2021, as quais compete o acompanhamento da execução do objeto da 
presente contratação, informando ao gestor as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e 
ainda: 
I - atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos equipamentos e após conferência prévia do objeto 
contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação; 
II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato; 
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 
instrumento contratual; 
IV - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de 
prorrogação, se for o caso; 
V - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do objeto 
contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas contratualmente; 



 

 

VI - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao 
gestor do contrato; 
VII - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto contratado; 
7.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora do 
certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de 
quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
7.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a responsabilidade 
da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a 
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a fiscalização; 
7.4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados. 
7.5 - Ao preposto da empresa vencedora competirá, entre outras atribuições: 
a) representar os interesses da empresa perante a Administração; 
b) realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 
c) manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos; 
d) comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os esclarecimentos 
julgados necessários. 
 
8 - DO PREÇO 
8.1 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, 
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, 
acessória e/ou necessária, não especificada no Edital ou na Ata. 
8.2 - O Preço Contratado do Serviço permanecerá irreajustável pelo período de 12 (doze) meses. 
8.3 - A futura contratada somente receberá pelos serviços efetivamente e realmente prestados e comprovados, 
conforme valores homologados neste certame. 
 
9 - DO PAGAMENTO 
9.1 - O pagamento será mensal e será efetuado em até 30 dias após a prestação dos serviços, através do 
processamento no sistema BPA/SIA/SUS e envio ao Ministério da Saúde. 
9.2 - A liberação para pagamento estará condicionada ainda a entrega da nota fiscal até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente aos serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, devidamente acompanhada dos 
seguintes documentos: 
9.2.1 - Cópia da Autorização de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Saúde; 
9.2.2 - Recibo de entrega das próteses devidamente assinado pelo paciente; 
9.2.3 - Laudo médico para solicitação de procedimentos processados através do BPA-I devidamente preenchido e 
assinado pelo profissional competente da CONTRATADA. 
9.3 - A Nota Fiscal/Fatura que não estiver de acordo com o estabelecido não será aprovada e será devolvida à 
CONTRATADA para as necessárias correções, oportunidade que será sobrestado o processo de pagamento, até que 
sejam corrigidos os problemas apontados. 
9.4 - A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada por este Município em hipótese alguma servirá de pretexto 
para que a licitante suspenda quaisquer fornecimentos. 
9.5 - Serão automaticamente suspensos/sobrestados os pagamentos quando os produtos estiverem em 
desconformidade com o solicitado até que se configure a regularização/substituição dos produtos, bem como das 
empresas que não estejam regulares com o fisco. 
 
10 -  AUTORIZAÇÃO 
 
 

KÁTIA OLISKOWSKI MUNHOZ PIRES BATISTA 
SECRETÁRIA DE SAÚDE 

 


