
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/ 2014 
 
O Município de Morro Redondo/RS, sob nº de CNPJ 91.558.650/0001-02, com 
sede na Avenida dos Pinhais, nº 53, representado pelo Excelentíssimo Sr 
Prefeito Municipal Rui Valdir Otto Brizolara, torna público o presente edital para 
CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, para atendimento 
aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos e condições 
estabelecidas no presente Edital. 
 
1 - PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
 
1.1 Os interessados deverão encaminhar seus documentos relacionados no 
item 3 deste edital, em envelope fechado, para o GABINETE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMSAS), no prazo de oito 
dias úteis, a contar da publicação oficial, no horário das 8:00 às 14:00 horas; 
1.2 Após a análise da documentação e estando esta em conformidade com os 
requisitos estipulados neste edital, a SMSAS fornecerá à empresa Termo de 
Credenciamento. Em caso de indeferimento do pedido, o interessado poderá 
interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação de 
indeferimento. 
1.3 O Estabelecimento credenciado fica obrigado a manter as mesmas 
condições de cadastro durante todo o período em que prestar o serviço 
contratado. 
1.4 O credenciamento poderá ser realizado para a prestação imediata dos 
serviços credenciados ou somente para formalizar relação para futura 
prestação de serviços, mediante solicitação da SMSAS. 
1.5 A SMSAS não está obrigada a solicitar os serviços da empresa 
credenciada em caso de ausência de demanda que o justifique. 
1.6 A documentação de habilitação entregue, após o prazo estabelecido no 
item “1.1”, mesmo que por motivos involuntários e independentemente do 
interstício de tempo, não integrarão os procedimentos deste chamamento 
público e serão devolvidos.   
 
2- DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Não poderão participar do Chamamento Público: INTERESSADOS que, por 
quaisquer motivos, tenham sido declarados inidôneos para contratar ou licitar 
com quaisquer Órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, autárquica 
ou fundacional; INTERESSADOS em débito com as Fazendas Federal, 
Estadual ou Municipal, bem como com a Previdência Social e FGTS; 
2.2 A apresentação de proposta, pela INTERESSADA, implica a aceitação de 
todas as condições estabelecidas neste Edital de Chamamento Público, não 
podendo ser alegado o desconhecimento sob qualquer hipótese. 
2.3 Poderão participar empresas localizadas a no máximo 100 km da sede do 
Município. 
 
  



3 - REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
3.1 Os interessados em prestar os serviços deverão apresentar os seguintes 
documentos: 
a) Solicitação de Credenciamento (conforme Anexo II), assinada por 
representante legal, na qual seja solicitado seu credenciamento, indicando os 
serviços que poderá prestar, dentre os solicitados no item 11; 
b) Alvará de localização; 
c) Alvará sanitário; 
d) Registro do estabelecimento junto ao Conselho Regional de Odontologia 
para o funcionamento como laboratório de prótese atualizado; 
e) Anotação de responsabilidade técnica perante o CRO atualizada; 
f) Ato Constitutivo, ou estatuto ou contrato social; 
g) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
ato formal de designação da diretoria em exercício; 
i) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
j) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 
domicilio ou sede do interessado; 
k) Prova de regularidade com a Previdência Social – Certidão Negativa de 
Débito; 
l) Certidão de Regularidade do FGTS; 
m) Certidão de Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
n) Declaração de que possui nota fiscal eletrônica; 
o) Cadastro no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(SCNES), possuindo, no mínimo, um profissional com o CBO: 3224-10 – 
Protético Dentário e/ou CBO: 2232 – Cirurgião-Dentista (qualquer CBO dentro 
desta família), ambos com carga horária ambulatorial SUS e realizar, ao 
menos, um dos procedimentos definidos no item 11. 
 
3.2 Os documentos constantes no subitem 3.1, poderão ser apresentados em 
cópias devidamente autenticadas por Tabelião de Notas ou por membro da 
SMSAS, mediante a apresentação dos documentos originais. 
 
 
 
4 - DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIADOS 
 
4.1 Serão credenciados todos os INTERESSADOS que preencham os 
requisitos para credenciamento. Estes serão avisados posteriormente por 
escrito. 
4.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 
deste Edital ou que venham rasuradas. 
4.3 Proclamado o resultado do chamamento público, os INTERESSADOS 
habilitados serão credenciados e encaminhado o processo à homologação pela 
autoridade competente. 
4.4 Os demais comunicados e/ou contatos da Comissão Especial de 
Credenciamento da SMSAS serão efetuados diretamente ao INTERESSADO, 
suprindo, para todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da 
Administração. 
 



5 - CONDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
 
5.1 Os serviços laboratoriais deverão ser prestados nas dependências da 
CREDENCIADA, aos trabalhos que lhe forem formalmente encaminhados pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 
5.2 Para a execução dos serviços, a CREDENCIADA deverá dispor de 
profissional técnico em prótese dental responsável pelas fases laboratoriais.  
5.3 Os estabelecimentos cadastrados e os profissionais poderão ser avaliados 
pelos técnicos responsáveis pela Supervisão de Saúde Bucal, Cirurgiões-
Dentistas da SMSAS, com relação às técnicas empregadas, princípios de 
biossegurança e ao protocolo utilizado, de modo a manter-se sua uniformidade, 
podendo proceder ao descredenciamento em casos de má prestação, 
verificado o processo administrativo específico, com garantia do contraditório e 
da ampla defesa. 
 
6 - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  
 
6.1 Os serviços serão gratuitos à população, mas remunerados pela Secretaria 
Municipal de Saúde e Assistência Social, nos valores máximos de R$ 200,00 
(duzentos reais) por prótese total maxilar/mandibular (14 mensais), R$ 300,00 
(trezentos reais) por prótese parcial removível maxilar/mandibular (6 mensais), 
R$ 120,00 (cento e vinte reais) por próteses intrarradiculares fixas (conforme 
demanda), por elemento e R$ 200,00 (duzentos reais) por prótese fixa adesiva 
(conforme demanda), entregue ao pacientes. 
6.2 O pagamento pelos serviços prestados pelo CREDENCIADO será efetuado 
mensalmente, mediante apresentação da relação de próteses entregues, tendo 
em conta o número de pacientes encaminhados pelo Município, dentro do 
quantitativo credenciado, limitado a R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) 
mensais. 
 
7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A previsão orçamentária para a execução dos serviços, pelo período de 12 
(doze) meses será de até R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos 
reais). As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos 
oriundos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. 
 
8 - REAJUSTE 
A atualização dos valores dos procedimentos obedecerá a atualização dos 
valores pelos gestores federal e estadual, se for o caso; 
 
9 - DO DESCREDENCIAMENTO E DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES 
 
9.1 O prestador será descredenciado nas seguintes hipóteses: 
a) descumprimento das exigências previstas no edital de chamamento público 
e no credenciamento, oportunizada defesa prévia; 
b) negligência e/ou imperícia na prestação dos serviços. 
 
10 - PRAZO DE VIGÊNCIA 
 



O presente edital de credenciamento entra em vigor na data de sua publicação 
e vigorará por 08 dias úteis, podendo qualquer empresa do ramo, durante este 
prazo e desde que cumpra os requisitos previstos neste instrumento, solicitar 
seu credenciamento. O prazo de vigência do edital poderá ser prorrogado, a 
critério da Prefeitura, desde que haja a devida publicação desta prorrogação. 
 
11 - OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
 
11.1 Realizar o planejamento protético em concordância com os Cirurgiões-
Dentistas e todos os procedimentos laboratoriais de acordo com os preceitos 
de cada tipo de prótese atualmente aceitos pela comunidade científica. 
Confeccionar no laboratório todo o suporte necessário às etapas clínicas e as 
próteses propriamente ditas, em acordo com os materiais descritos no anexo I. 
Realizar consertos e adaptações nas próteses, sem ônus à Prefeitura, na 
ocorrência de problemas advindos exclusivamente da sua confecção, quando 
necessários, por um período de até 6 meses após a entrega da prótese. 
11.2 Respeitar o Código de Ética Odontológica atual - Resolução CFO 42/2003 
e Resolução 118/2012 – válido para 2014; 
11.3 Registrar os procedimentos mensalmente, por meio do Sistema de 
Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), a produção dos procedimentos 
abaixo. O instrumento de registro desses procedimentos é o BPA 
Individualizado (BPA-I). 
 
07.01.07.012–9   Prótese Total Mandibular  
07.01.07.013-7  Prótese Total Maxilar  
07.01.07.009-9  Prótese Parcial Mandibular Removível  
07.01.07.010-2  Prótese Parcial Maxilar Removível  
07.01.07.014-5  Próteses Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas 

(por elemento)  
03.07.04.008-9  Reembasamento e Conserto de Prótese Dentária  
 
11.4 Proceder de acordo com as diretrizes básicas do SUS, conforme 
legislação vigente. 
 
11.5 Encaminhar, as suas expensas, os trabalhos a SMSAS em todas as 
etapas cujo prazo não poderá exceder 07 dias corridos a contar do 
recebimento dos mesmos, com exceção das etapas de fundição cujo prazo 
será de 14 dias corridos. 
 
12 - OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
12.1 Encaminhar os trabalhos ao serviço protético credenciado, acompanhado 
de formulário de encaminhamento específico, com descrições de eventuais 
peculiaridades, e devidamente assinado e carimbado pelo cirurgião-dentista 
responsável; 
12.2 Realizar a adequação bucal e moldagem das arcadas dentárias prévias ao 
encaminhamento ao serviço protético; 
12.3 Averiguar o cumprimento das condições credenciadas, através do corpo 
técnico e/ou cirurgiões dentistas da SMSAS a qualquer tempo.  



 
13 - RESCISÃO  
 
13.1 O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido por qualquer uma das 
partes, mediante notificação, com 30 (trinta) dias de antecedência. 
13.2 O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses 
previstas no item 09 e/ou no descumprimento dos termos do item 11 e 12 deste 
edital. 
 
14 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 O credenciamento não configura relação contratual de prestação de 
serviços; 
14.2 O Termo de Credenciamento que será firmado não implica nenhum 
vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo os CREDENCIADOS 
responsabilidade única, exclusiva e total pela etapa laboratorial dos serviços 
prestados, em nada correlacionado com a Prefeitura. 
14.3 Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste edital 
estão previstos em conta própria da dotação orçamentária da Secretaria 
Municipal de Saúde e Assistência Social 
14.4 Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, 
poderão ser apresentados em original com cópia para conferência/autenticação 
por servidor da Prefeitura Municipal de Morro Redondo, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, sendo que, quando for o caso, poderão, ainda, ser extraídos 
de sistemas informatizados (p.ex.: internet) ficando sujeitos à verificação de 
sua autenticidade. 
14.5 Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Edital poderão ser obtidos junto à SMSAS pelo telefone/fax: (53) 
3224-0207 ou junto à Prefeitura Municipal de Morro Redondo (53) 32220120, 
ou pelos e-mails morro.smsas@hotmail.com / thiago.cso@hotmail.com/ 

clmorro@yahoo.com.br.  
14.6 São partes integrantes deste Edital os anexos: I e II. 
ANEXO I – DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS PROTÉTICOS 
ANEXO II – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
15 - DO FORO 
 
Fica eleito, o Foro da Comarca de Pelotas/RS, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos do Chamamento Público e Termo de Credenciamento decorrente, 
com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser. 
 
                                                          Morro Redondo, 02 de Dezembro de 2014. 

 
 
 
 
Graciela Funari Bertoldi de Souza                                  Rui Valdir Otto Brizolara 
         Assessora Jurídica                                                      Prefeito Municipal



ANEXO I – DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS PROTÉTICOS 

   

   
   
   
   

Ítem Características técnicas Composição 

1. Dentes acrílicos 
para prótese 
dentária total, parcial 
fixa adesiva e 
intrarradicular fixa 
(PIVOT) 

• Tripla prensagem (incisal, dentina e cervical); 
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação 
Cruzada (DLC); 
• Angulação de 33º nos posteriores; 
• Alta resistência mecânica, química e à abrasão; 
• Exclusivo sistema de rede polimérica interpenetrada; 
• Excelente aderência às resinas de base de próteses; 
• Baixo desgaste do dente antagonista; 
• Ausência total de bolhas e porosidade; 
• Alta estabilidade de cores; 
• Pigmentos Biocompatíveis; 
• Fluorescência natural; 
• Modelário adequado às diversas etnias e faixas etárias, com harmonia facial completa, 
proporcionando excelente resultado estético; 
• Cumpre a especificação da norma ISO 22112:2005. 

•Polimetilmetacrilato 
•Dimetacrilato de Etilenoglicol (EDMA) 
polimerizado 
•OMC (Cerâmica Organicamente Modificada) 
•Fluorescente 
•Pigmentos Biocompatíveis 

2. Líquido e Resina 
Acrílica 
Termopolimerizável 
para Bases de 
Próteses Dentárias e 
reembasamentos 

• Baixa absorção de água; 
• Baixo monômero residual; 
• Excelentes propriedades mecânicas; 
• Alta resistência ao impacto; 
• Alto brilho; 
• Ausência de porosidades; 
• Facilidade de escoamento; 
• Compactação; 
• Acabamento e polimento. 

Resina (Pó): 
• Polimetilmetacrilato 
• Peróxido de Benzoíla 
• Pigmentos Biocompatíveis 
Líquido Termopolimerizável: 
• Monômero de Metilmetacrilato 
• EDMA (Crosslink) 
• Pigmentos Fluorescentes 

3. Estrutura metálica 
para prótese parcial 
removível  

• Elementos rígidos e flexíveis que proporcionam adequada retenção e estabilidade à prótese e 
dentes de suporte durante o uso pelo paciente.  

Liga biocompatível composta de: 
• 70% de cobalto 
• 30% de cromo 

4. Estrutura da 
Prótese 
intrarradicular fixa e 
fixa adesiva 

Dente acrílico: 
• Características idem descrição ítem 01. 
Pino intrarradicular metálico fundido: 
• Pino metálico fundido de acordo com molde do canal radicular, com comprimento de 2/3 da 
raiz dentária ou, no mínimo com proporção de 1:1 com a coroa dentária. 

 Dente acrílico:  
• Características idem descrição ítem 01. 
 Pino metálico: 
• Liga de níquel-cromo sem berílio. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ANEXO II – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

Vimos, através deste, solicitar o credenciamento do serviço laboratorial de confecção 
de próteses dentárias, em conformidade com o disposto no edital nº 001/2014. 

 

Nome da Instituição: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

CNPJ/CPF:_______________________________    Nº CRO:_______________________ 

Profissional Responsável: 

_______________________________________________________________________ 

CPF:________________________________    Nº CRO: __________________________     

Endereço completo: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Telefone(s): 
_______________________________________________________________________ 

 

 

SERVIÇOS OFERTADOS (assinalar com um ¨x¨na primeira coluna) RÚBRICA 

 Prótese total mandibular  
 Prótese total maxilar  
 Prótese parcial removível mandibular  
 Prótese parcial removível maxilar  
 Próteses Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas (por 

elemento)  
 

 Reembasamento e Conserto de Prótese Dentária  
 

_______________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

Local e data: ____________________________________________________________ 

 


