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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA 

 

Justificativa da Contratação: 

 Tendo em vista a Portaria Nº 1670 de 01 de julho de 2019, que credencia municípios à receberem incentivo 

financeiro referente à laboratório regional de prótese dentária (LRPD), faz-se necessário a contratação de empresa 

para a confecção e fornecimento do objeto acima. 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
ESTIMATIVA MÉDIA 

MENSAL DE PRÓTESES 

01 

Contratação de laboratório protético para confecção de próteses dentárias 
em atendimento ao programa Brasil Sorridente.  Prótese total mandibular 
e maxilar, prótese parcial removível acrílica mandibular e maxilar, próteses 
coronárias e próteses adesivas (por elemento). 

50 

 

Ficará a cargo da empresa contratada o fornecimento de todos os materiais, recursos humanos, profissional 

dentista cadastrado e em dia com as anuidades do CRO, equipamentos, transporte e ferramentas usadas em todas as 

fases. 

A execução dos serviços de confecção de próteses compreenderá as seguintes fases: 

FASE 1- Moldagem da arcada a ser reabilitada; 

FASE 2- Moldagem da arcada antagonista; 

FASE 3- Confecção de moldeira individual (realizar moldagem individual); 

FASE 4- Confecção de plano de cera; 

FASE 5- Registro de plano de cera; 

FASE 6- Montagem dos dentes; 

FASE 7- Provas e ajustes; 

FASE 8- Escultura e acrilização; 

FASE 9- Acabamento e polimento; 

FASE 10- Adaptação da prótese e entrega; 

FASE 11- Ajustes finais, se necessário. 

 

Todas as fases clínicas realizada para a elaboração das próteses dentárias deverá ser realizada pelo Cirurgião 

Dentista designada pela empresa contratada. 
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A empresa contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, ás suas expensas, no todo ou 

em parte, os serviços objeto da ata ou contrato dela derivado, nos quais forem verificadas imperfeições, vícios, 

negligências ou imperícias das execuções dos trabalhos a critério do gestor, que lhe assinará prazo compatível para a 

adoção das providências. 

A empresa contratada ficará isenta de qualquer reparo, correção ou substituição em casos de mal-uso das 

próteses entregues. 

A entrega dos serviços deverá ocorrer 30 (trinta) dias a partir da data do início do serviço, que deverá iniciar 

24(vinte e quatro) horas a partir da autorização de início das mesmas. 

 

 

_______________________________ 
Leandro Augusto Marcondes Pinto 

Secretária Municipal de Saúde 
 

                                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


