
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para prestação de serviços para confecção de até 200 

(duzentas) próteses dentárias parciais e de até 200 (duzentas) próteses dentárias totais, visando garantir 

acesso integral às ações de saúde bucal aos usuários do Sistema Único de Saúde, sob coordenação da 

Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do 

PREGÃO PRESENCIAL 034/2018, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais 

nos 3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega será de até 40 (quarenta) dias, a contar da data do recebimento da 

autorização para confecção das próteses dentárias. 

2. O prazo de garantia é de no mínimo 01 (um) ano, a contar da data de entrega ao paciente. 

3. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MODELO DE PROPOSTA 

Prestação de serviços para confecção de até 200 (duzentas) próteses dentárias parciais e de até 200 (duzentas) 

próteses dentárias totais, visando garantir acesso integral às ações de saúde bucal aos usuários do Sistema Único de 

Saúde, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

Item    Quant. Unidade Produto Marca 

R$  

Unitário 

R$ 

Total 

1 200 Unid. 

CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL: 

Serviço de confecção de armação metálica: Confeccionada em 

liga metálica de Cobalto-Cromo 100% “virgem”, com 63% a 

64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio. 

Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo 

profissional; Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, 

pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros 

materiais. Serviço de confecção de próteses dentárias para 

montagem de dentes em Prótese Parcial Removível (inferior e 

superior); Rolete em cera rosa tipo “utilidade” com volume e 

formato adequado das arcadas dentárias. Serviço de montagem 

de dentes: Dentes em resina acrílica cross-linked de alta 

densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e 

alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e 

ADA, com dupla camada de prensagem comprovada em manual 

técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo 

profissional; Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera 

rosa tipo “no 7”; Confecção de retenções mecânicas nos dentes 

(perfurações na base). Serviço de acrilização: Gengivas e papilas 

em resina acrílica termopolimerizável cor rosa claro com veios; 

Polimento e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros 

materiais; Técnica de inclusão em mufla (muralha de contenção) 

com silicone de condensação exclusiva de uso laboratorial. 

   

2 200 Unid. 

CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL: A partir da moldagem 

em alginato, deverá ser realizada pelos profissionais da empresa 

contratada e, posteriormente, o Laboratório confeccionará os 

moldes de gesso para posterior confecção de placa base com 

roletes de cera. Serviço de confecção de prótese dentária para 

montagem de dentes em Prótese Total, maxilar e mandibular 

(inferior e superior): Rolete em cera rosa tipo “utilidade” com 

volume e formato adequado das arcadas dentárias juntamente 

   



com a placa base em resina acrílica. Serviço de montagem de 

dentes: Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade 

com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza 

superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com 

dupla camada de prensagem comprovada em nota fiscal; cor e 

modelo a ser indicada pelo profissional pertencente à Secretaria 

Municipal de Saúde; Escultura apropriada das gengivas e papilas 

em cera rosa tipo “no 7”;  Confecção de retenções mecânicas nos 

dentes (perfurações na base); Serviço de acrilização: Palato 

incolor, gengivas e papilas em resina acrílica 

termopolimerizável, cor rosa claro com veios; Polimento e lisura 

adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; 

Espessura de 2,0 mm em toda sua extensão; Técnica de inclusão 

em mufla (muralha de contenção externa) com silicone de 

condensação específica de uso laboratorial. 

TOTAL  

Informações complementares: 

Os dentes a serem colocados junto às próteses deverão ser de boa qualidade. A quantidade a ser solicitada 

representa estimativa anual, sem que haja obrigação de aquisição total. Os serviços serão realizados na quantidade 

solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde, que mensalmente autorizará o laboratório contratado à confecção das 

quantidades de próteses dentárias, de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. A totalidade das 

necessidades estarão sob o controle e responsabilidade dos profissionais odontólogos pertencentes ao quadro de 

servidores da Secretaria Municipal de Saúde, que farão uma triagem junto aos pacientes/usuários quanto ao 

número/quantidade estimados. 

A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de todo o material necessário para a confecção das 

próteses, ou seja, tanto da fase clínica como laboratorial, ficando a Secretaria Municipal de Saúde responsável pelo 

gerenciamento, fiscalização e acompanhamento, mediante fluxo de apresentação de próteses. 

Todos os ajustes necessários serão realizados pela empresa vencedora, que deverá desenvolver suas atividades 

de moldagem, provas, entrega e demais acompanhamentos no Município de Três de Maio, evitando, assim, despesas 

aos usuários e ao Município em relação a transporte e/ou deslocamento. 

Posteriores ajustes clínicos que forem necessários correrão por conta da empresa vencedora sem custo 

adicional à municipalidade, por período de 01 (um) ano após a entrega da prótese ao paciente. 

O paciente, para ter acesso às próteses deverá ser avaliado inicialmente pelo profissional odontólogo da 

Unidade de Saúde a qual está vinculada, sendo o encaminhamento para a realização da prótese enviado para a Secretaria 

Municipal de Saúde, a qual ficará responsável pelo agendamento e distribuição das demandas à contratada. 

A empresa contratada deverá fornecer profissional odontólogo e protético com registro ou inscrição no 

Conselho de Classe competente, mediante apresentação de documento comprobatório. 



Os serviços de moldagem/execução das próteses dentárias deverão ser realizados junto à empresa/laboratório 

contratado, sendo que a prestação de contas do serviço realizado deverá ser apresentada junto de um documento 

preenchido e assinado pela empresa e paciente, com a respectiva nota fiscal, à Coordenação da Atenção Básica, junto à 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Os ajustes e a prova que se fizer necessário será realizado pelo profissional odontólogo da empresa contratada, 

no consultório da empresa. 

Fica a cargo do laboratório de prótese dentária o desenvolvimento de todo o processo. A produção mensal das 

próteses será acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde de Três de Maio, que mensalmente irá autorizar ao 

laboratório contratado à confecção das mesmas, conforme demanda existente. 

Todas as próteses deverão ter no mínimo 01 (um) ano de garantia após a entrega ao paciente, mediante termo 

assinado pelos entes (empresa, paciente e Secretaria Municipal de Saúde).  

Observações:  

1. Fase da confecção das próteses parciais removíveis: 

a) Duplicação do modelo, delineamento, enceramento, fundição e acabamento da armação de metal. 

b) Montagem em articulador e montagem dos dentes no plano de cera (os dentes estão incluídos na montagem pelo 

laboratório); 

c) Acrilização. 

2. Fase da confecção das próteses totais: 

a) Confecção das moldeiras individuais; 

b) Confecção do plano de cera; 

c) Montagem dos dentes (os dentes estão incluídos na montagem do laboratório e devem ser da IPN/Biotone VIP ou 

Bioclair); 

d) Acrilização. 

 

 

Data e local 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


