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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

11/02/2022
Pregão presencial
1/2022 - PR
7/2022

O objeto do presente pregão consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA FAZER MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE
PRÓTESES DENTÁRIAS PARA POPULAÇÃO ADULTA DO MUNICÍPIO PARA
EXERCÍCIO DE 2022, e de acordo com os quantitativos prazos e condições
estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos.

Lote: 1
Participante: VANDERLEI JANTSCH

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Prótese dentária total superior e inferior - Prótese dentária total superior e
inferior. Especificações mínimas dos procedimentos: PROCEDIMENTO DE
PROTÉTICO: Prótese dentária total superior e inferior: (1) Prótese com
processo de fabricação em mufla; com resina de boa qualidade
termopolimeriável, ausência total de bolhas e porosidades; (2) Dentes
(Biotone) de acrílico com no mínimo duas camadas de prensagem, rolete em
cera com placa de godiva de 1mm. (3) Montagens, remontagens, escultura
de gengiva para finalização tipo casca de laranja acrilização
termopolimerizável e acabamento final. (4) Eventuais reembasamentos
necessários. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO (que deve ser em
consultório estabelecido no município de Tunápolis) Prótese Dentária Total -
PT (1) Moldagem inicial com alginato e vazamento do modelo e gesso pedra.
(2) Mordida em cera, marcação de linha de sorriso, mensurada com
régua/compasso de willis, altura da dimensão vertical, escolha da cor do
dente. (3) Prova dos dentes e mordida, moldagem funcional com pasta zinco
enólica e vazamento em gesso pedra ou tipo IV. (4) Instalação da prótese e
possíveis ajustes de mordida. (5) Sessões de ajustes, quando necessário.
Público Alvo: usuários do Sistema único de Saúde  - SUS referenciados pela
saúde bucal do Município de Tunápolis.

160,000 UN 276,0034 44.160,54

2 Prótese parcial removível (grade metálica e acrilização) PPR - Prótese
parcial removível (grade metálica e acrilização) PPR. Especificações
mínimas dos Procedimentos: PROCEDIMENTO DE PROTÉTICO. Prótese
Parcial Removível (grade metálica e acrilização) - PPR. (1) Prótese com
processo de fabricação em mufla; com resina de boa qualidade
termopolimerizável. (2) Dentes (Biotone) de acrílico de duas camadas de
prensagem. (3) Grade de estrutura metálica em cromo cobalto fundida e
polida, rolete de cera para registro de mordida; (4) Montagem e remontagem,
escultura de gengiva para finalização, e acabamentos. PROCEDIMENTO
ODONTOLÓGICO (que deve ser realizado em consultório no município de
Tunápolis). Prótese Parcial Removível (grade metálica e acrilização) - PPR.
(1) Moldagem inicial com alginato especial e vazamento do modelo com
gesso especial. (2)

140,000 UN 339,9678 47.595,49
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Mordida em cera e demarcações da linha do sorriso, escolha da cor do
dente. (3) Prova dos dentes e mordida. (4) Instalação da prótese e possíveis
ajustes. (5) Sessões de ajustes, quando necessário. Público Alvo: usuários
do Sistema Único de Saúde - SUS referenciados

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

3 Reembasamento de prótese dentária - Reembasamento de prótese dentária 5,000 UN 64,358 321,79

4 Conserto de prótese dentaria - Conserto de prótese dentaria 20,000 UNI 56,017 1.120,34

5 Reforço de metal fundido adaptado ao formato anatomico . - Reforço de
metal fundido adaptado ao formato anatomico  da  Protese Total

20,000 UN 80,092 1.601,84

Total do Participante: 94.800,00

Total Geral: 94.800,00

Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar

10.001.10.302.0012.2045.3.3.90.00.00 R$ 118.700,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

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

Assinatura do Responsável

07 de Março de 2022Tunápolis,


