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logo comprador MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

Termo de Homologação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047 / 2020

PROCESSO LICITATÓRIO 047/2020

logo licitanet

HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório supracitado, cujo objeto é: Repetição para Registro de preços para
eventual contratação de empresa para prestar os serviços de confecção de próteses dentárias, para atender a Secretaria
Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA., que foi ADJUDICADO à(s) empresa(s):

Fornecedor : LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - 36.271.505/0001-38

Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado

R$
Unt.

Orçado
R$ Total
Orçado

R$
Economia

1 Prótese
dentária total
mandibular:
Especificação:
deverão ser
confeccionadas
caracterizadas,
cor da gengiva
seguindo
escala, levando
em conta a
tonalidade da
pele, e os
dentes devem
seguir cor,
tamanho e
qualidade
necessários a
uma boa
estética, e que
não sofra
alteração de
cor e forma na
ingestão de
alimentos
quentes e/ou
frios.<br />
Confeccionadas
em placa
acrílica;<br />
Cera utilidade;
Dentes
nacionais com
tripla
prensagem;
Gengiva normal
ou
caracterizada;
Palato rosa ou
incolor; <br />
Polimento das
peças quando
houver
necessidade de
desgastes para
adaptação das
peças. A

250,00 serviços R$ 217,00 R$
54.250,00

R$
223,33

R$
55.832,50

R$ 6,33

Subtotal Lote R$ 217,00



/

Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado

R$
Unt.

Orçado
R$ Total
Orçado

R$
Economia

moldagem
deverá seguir
as seguintes
especificações:
Confecção da
placa de resina
para moldagem
com liysanda;
Confecção da
placa de resina
para tomada
de oclusão,
dimensão
vertical (vasar o
gesso após
moldagem com
liysanda);<br
/> Encaminhar
o modelo com
os dentes
montados
(laboratório
deverá comprar
para cada
modelo de
acordo com o
tamanho e cor).
<br /> Obs. Os
dentes deverão
estar inclusos
na montagem
das próteses
pelo
laboratório
bem como
estar de acordo
com as
exigências
estabelecidas
no anexo. <br
/> Todas as
próteses
deverão ser
entregues
acondicionadas
em embalagens
apropriadas,
sem violação,
amassados,
deterioração ou
quaisquer
outros fatores
que possam
comprometer o
uso ou a
qualidade das
mesmas, de
acordo com as
normas
pertinentes.<br
/>

Subtotal Lote R$ 217,00
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Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado

R$
Unt.

Orçado
R$ Total
Orçado

R$
EconomiaItem Descrição Qtde. Un. Marca Modelo

R$ Unt.
Adjudicado

R$ Total
Adjudicado

R$
Unt.

Orçado
R$ Total
Orçado

R$
Economia

2 Prótese
dentária total
maxilar:
Especificação:
deverão ser
confeccionadas
caracterizadas,
cor da gengiva
seguindo
escala, levando
em conta a
tonalidade da
pele, e os
dentes devem
seguir cor,
tamanho e
qualidade
necessários a
uma boa
estética, e que
não sofra
alteração de
cor e forma na
ingestão de
alimentos
quentes e/ou
frios.<br />
Confeccionadas
em placa
acrílica;<br />
Cera utilidade;
Dentes
nacionais com
tripla
prensagem;
Gengiva normal
ou
caracterizada;
Palato rosa ou
incolor;
Polimento das
peças quando
houver
necessidade de
desgastes para
adaptação das
peças. A
moldagem
deverá seguir
as seguintes
especificações:
Confecção da
placa de resina
para moldagem
com liysanda;
Confecção da
placa de resina

para tomada
de oclusão,
dimensão

250,00 serviços R$ 217,00 R$
54.250,00

R$
223,33

R$
55.832,50

R$ 6,33

Subtotal Lote R$ 217,00
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Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado

R$
Unt.

Orçado
R$ Total
Orçado

R$
Economia

vertical (vasar o
gesso após
moldagem com
liysanda);<br
/> Encaminhar
o modelo com
os dentes
montados
(laboratório
deverá comprar
para cada
modelo de
acordo com o
tamanho e cor).
<br /> Obs. Os
dentes deverão
estar inclusos
na montagem
das próteses
pelo
laboratório
bem como
estar de acordo
com as
exigências
estabelecidas
no anexo. <br
/> Todas as
próteses
deverão ser
entregues
acondicionadas
em embalagens
apropriadas,
sem violação,
amassados,
deterioração ou
quaisquer
outros fatores
que possam
comprometer o
uso ou a
qualidade das
mesmas, de
acordo com as
normas
pertinentes.

Subtotal Lote R$ 217,00

Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado

R$
Unt.

Orçado
R$ Total
Orçado

R$
Economia

3 Prótese
dentária parcial
mandibular
removível:
Especificação:
deverão ser
confeccionadas
caracterizadas,
cor da gengiva
seguindo

250,00 serviços R$ 340,00 R$
85.000,00

R$
353,33

R$
88.332,50

R$ 13,33

Subtotal Lote R$ 340,00
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Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado

R$
Unt.

Orçado
R$ Total
Orçado

R$
Economia

seguindo
escala, levando
em conta a
tonalidade da
pele, e os
dentes devem
seguir cor,
tamanho e
qualidade
necessários a
uma boa
estética, e que
não sofra
alteração de
cor e forma na
ingestão de
alimentos
quentes e/ou
frios.<br />
Cera utilidade;
Dentes
nacionais;
Gengiva
normal; metal
importado para
estrutura:
COCr;
Polimento das
peças quando
houver
necessidade de
desgastes para
adaptação das
peças.<br />
Obs. Os dentes
deverão estar
inclusos na
montagem das
próteses pelo
laboratório
bem como
estar de acordo
com as
exigências
estabelecidas
no anexo.<br
/> Todas as
próteses
deverão ser
entregues
acondicionadas
em
embalagens
apropriadas,
sem violação,

amassados,
deterioração
ou quaisquer
outros fatores
que possam
comprometer o
uso ou a
qualidade das
mesmas, de
acordo com as Subtotal Lote R$ 340,00
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Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado

R$
Unt.

Orçado
R$ Total
Orçado

R$
Economia

normas
pertinentes.

Subtotal Lote R$ 340,00

Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado

R$
Unt.

Orçado
R$ Total
Orçado

R$
Economia

4 Prótese
dentária parcial
maxilar
removível:
Especificação:
deverão ser
confeccionadas
caracterizadas,
cor da gengiva
seguindo
escala, levando
em conta a
tonalidade da
pele, e os
dentes devem
seguir cor,
tamanho e
qualidade
necessários a
uma boa
estética, e que
não sofra
alteração de
cor e forma na
ingestão de
alimentos
quentes e/ou
frios.<br />
Cera utilidade;
Dentes
nacionais;
Gengiva
normal; metal
importado para
estrutura:
COCr;
Polimento das
peças quando
houver
necessidade de
desgastes para
adaptação das
peças.<br />
Obs. Os dentes
deverão estar

inclusos na
montagem das
próteses pelo
laboratório
bem como
estar de acordo
com as

250,00 serviços R$ 340,00 R$
85.000,00

R$
353,33

R$
88.332,50

R$ 13,33

Subtotal Lote R$ 340,00
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Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado

R$
Unt.

Orçado
R$ Total
Orçado

R$
Economia

com as
exigências
estabelecidas
no anexo.<br
/> Todas as
próteses
deverão ser
entregues
acondicionadas
em
embalagens
apropriadas,
sem violação,
amassados,
deterioração
ou quaisquer
outros fatores
que possam
comprometer o
uso ou a
qualidade das
mesmas, de
acordo com as
normas
pertinentes.<br
/>

Subtotal Lote R$ 340,00

Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado

R$
Unt.

Orçado
R$ Total
Orçado

R$
Economia

5 Prótese Coronária,
intrarradicular faixa
adesiva (por
elemento):
Especificação:
Intrarradicular

250,00 serviços R$ 210,00 R$
52.500,00

R$
223,33

R$
55.832,50

R$ 13,33

Subtotal Lote R$ 210,00



/

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado Total Orçado Economia % Economia R$

R$ 331.000,00 R$ 344.162,50 3,82% 13.162,50

Observação: 
Após constada a regularidade dos atos procedimentais, na condição de autoridade competente, Eu, Sr. IRAILDO FARIAS
BARRETO, HOMOLOGO a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 047/2020 SRP, conforme indicado no quadro
acima, resultado da homologação.

Para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos da Lei nº 10.520/02.

Augusto Corrêa-PA , 22 de Outubro de 2020

IRAILDO FARIAS BARRETO

PREFEITO MUNICIPAL

Subtotal Adjudicado: R$
331.000,00

Subtotal Orçado: R$
344.162,50

Economia:
3,82%

Economia R$:
13.162,50

Item Descrição Qtde. Un. Marca Modelo
R$ Unt.

Adjudicado
R$ Total

Adjudicado

R$
Unt.

Orçado
R$ Total
Orçado

R$
Economia

confeccionadas
com dentes
artificiais de resina
acrílica e unidos a
bases
individualizadas
confeccionadas em
resina acrílica
termopolimerizável.
Todas as próteses
deverão ser
entregues
acondicionadas em
embalagens
apropriadas, sem
violação,
amassados,
deterioração ou
quaisquer outros
fatores que possam
comprometer o uso
ou a qualidade das
mesmas, de acordo
com as normas
pertinentes.

Subtotal Lote R$ 210,00
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