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ESTADO DE ESPIRITO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Item

Pregão Presencial Nº 000056/2021 - Processo Nº 000915/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

TERMO DE REFERENCIA

Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

00001

CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA
TOTAL Prestacao de servicos de moldagem por
cirurgiao dentista, confeccao e adaptacao de proteses
dentarias TOTAL maxilar mandibular removivel,
incluindo todo material confeccionado em acrilico termo
polimerizavel incolor, rebordo cervical em resina rosa
com contornos simulando a cor da gengiva e micro
vasos constando todos os dentes em posicao com
contornos anatomicos definidos para cada dente
incisivo, caninos e pre molar e molar com dentes com
as seguintes caracteristicas nacionais com dupla
prensagem (corpo de esmalte) com resistencia
mecanica quimica alta e abrasao ausencia total de
bolhas ou porosidade fluorecencia natural, certificado
isso. Materiais de acabamento devem estar de acordo
com as normas de vigilancia sanitaria com inclusao dos
servicos clinicos, consulta para moldagem inicial,
confeccao de modelo em gesso para confeccao de
moldeiras individualizadas, para moldagem de trabalho
com vedamento periferico das moldeiras
individualizadas utilizando materiais que tenham
qualidade para esses fins e tomadas das medidas
ajuste de mordidas e escolha da cor, consulta para
prova com os dentes e ajustes de dimensao vertical e
estetica das arcadas e consulta para entrega final da
protese e ajustes se necessario.Fazer mais consulta
de ajuste ate que se adapte bem a mucosa do paciente.

250,0000SERV00010174 280,000 70.000,00

00002

CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA
PARCIAL Prestacao de servico de moldagem por
cirurgiao dentista, confeccao e adaptacao de proteses
dentarias parcial maxilar mandibular, protese
confeccionada em acrilico termo polimerizavel palato,
incolor, rebordo cervical em resina rosa com contornos
simulando a cor da gengiva e micro vasos constando
todos os dentes em posicao com contornos anatomicos
definidos para cada dente incisivo, caninos e pre molar
e molar com dentes com a seguintes caracteristicas
nacionais com dupla prensagem (corpo de esmalte)
com resistencia mecanica quimica alta e abrasao
ausencia total de bolhas ou porosidade fluorecencia
natural, certificado isso. Materiais de acabamento
devem estar de acordo com as normas de vigilencia
sanitaria com inclusao dos servicos clinicos,consulta
para moldagem inicial, confeccao de modelo em gesso
para confeccao de moldeiras individualizadas, para
moldagem de trabalho com vedamento periferico das
moldeiras individualizadas utilizando materiais que
tenham qualidade para esses fins e tomadas das
medidas ajuste de mordidas e escolha da cor, consulta
para prova com os dentes e ajustes de dimensao
verticale esteticas arcadas e consulta para entrega
final da protese e ajustes se necessario. Fazer mais
consulta de ajuste ate que se adapte bem a mucosa do
paciente.

110,0000SERV00010175 320,000 35.200,00

360,0000 105.200,00Total Geral:
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