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PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2019 - FMS 
 
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019 - FMS 
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 - FMS 
 
Município de Ipira, SC, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo Municipal de Saúde 
de Ipira, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Rua 15 de Agosto, 342, Centro, Ipira, SC, 
através do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Senhor Sr. Marcelo Minks, brasileiro, solteiro, residente 
e domiciliado, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.418.197 e inscrito no CPF/MF sob 
o nº 034.844.019-74, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, das demais normas legais 
aplicáveis e por outro lado a Empresa ao final identificada e pessoa que a representa legalmente, em face 
de sua classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 
001/2019 - FMS, Ata de julgamento de Preços e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM 
registrar os preços para aquisição de próteses dentárias compreendendo de: moldagem, confecção, 
instalação e ajustes, para atender as demandas da população do Município, conforme especificações 
constantes no objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos: 
 

CONSIDERANDO: A solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social; 
  

         CONSIDERANDO: A necessidade em adquirir 07 (sete) un. Serviço de confecção de prótese 
dentária total inferior acrílica, 11 (onze) un. Serviço de confecção de prótese dentaria parcial removível 
Superior e 02 (dois) Serviço de confecção de prótese dentaria parcial removível Inferior, para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social; 

 
  CONSIDERANDO: As disposições legais previstas no art. 65 da Lei Federal nº. 8666/93; 

  
  RESOLVEM: aditar o Contrato Administrativo nº 004/2019, acrescentando a quantia de 07 (sete) 

un. Serviço de confecção de prótese dentária total inferior acrílica custo unitário de R$ 265,6744 valor R$ 
1.859,7208, 11 (onze) un. Serviço de confecção de prótese dentaria parcial removível Superior custo 
unitário de R$ 304,893 valor de R$ 3.353,823 e 02 (dois) Serviço de confecção de prótese dentaria 
parcial removível Inferior custo unitário de R$ 304,893 valor de R$ 609,786, totalizando o valor de R$ 
5.823,3298 (cinco mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), passando a vigorar com a 
seguinte redação;  

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO 
 
1. O presente termo aditivo tem por objetivo alterar o item 1.1 da Clausula Primeira, que passa a 

vigorar com a seguinte redação. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 
 
1.1. Os valores estipulados e ajustados entre as partes são: 

 
Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 

01 111 UN 

Serviço de confecção de prótese dentaria parcial 
removível Superior. Estrutura metálica fundida em 
cromo-cobalto, acrilizada em acrílico termo-
polimerizável com dentes com as seguintes 
características: dupla prensagem (corpo e esmalte), 
com resistência mecânica alta, química alta e abrasão 
alta. Ausência total de bolhas ou porosidades. 
Fluorescência natural. Certificação ISSO. Inclui 
serviços clínicos: consulta para moldagem inicial de 
planejamento (se necessário), moldagem para 

 
 
 
 
 
Dent’ 
Slim 

 
 
 
R$ 304,893 

 

 

R$ 33.843,123 
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confecção de modelo de trabalho, consulta para 
retirada da mordida em cera e escolha da cor, 
confecção do modelo de trabalho, consulta para 
prova da armação metálica e se necessário nova 
prova de mordida, consulta para prova dos dentes 
com os dentes em cera, consulta de entrega da 
prótese e ajustes, nova consulta para ajustes após a 
entrega, se necessário fazer mais consultas de 
ajustes até que se adapte bem a mucosa do paciente 
e a sua mordida. Com garantia de um ano. 

02 102 UN 

Serviço de confecção de prótese dentaria parcial 
removível Inferior. Estrutura metálica fundida em 
cromo-cobalto, acrilizada em acrílico termo-
polimerizável com dentes com as seguintes 
características: dupla prensagem (corpo e esmalte), 
com resistência mecânica alta, química alta e abrasão 
alta. Ausência total de bolhas ou porosidades. 
Fluorescência natural. Certificação ISSO. Inclui 
serviços clínicos: consulta para moldagem inicial de 
planejamento (se necessário), moldagem para 
confecção de modelo de trabalho, consulta para 
retirada da mordida em cera e escolha da cor, 
confecção do modelo de trabalho, consulta para 
prova da armação metálica e se necessário nova 
prova de mordida, consulta para prova dos dentes 
com os dentes em cera, consulta de entrega da 
prótese e ajustes, nova consulta para ajustes após a 
entrega, se necessário fazer mais consultas de 
ajustes até que se adapte bem a mucosa do paciente 
e a sua mordida. Com garantia de um ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dent’ 
Slim 

 
 
 
 

R$ 304,893 

 

 

 

 

 

R$ 31.099,086 

 

 

03 100 UN 

Serviço de confecção de prótese dentária total superior 
acrílica. Confeccionada em acrílico termo-polimerizável 
com dentes com as seguintes características: dupla 
prensagem (corpo e esmalte), com resistência mecânica 
alta, química alta e abrasão alta. Ausência total de bolhas 
ou porosidades. Fluorescência natural. Certificação ISSO. 
Inclui serviços clínicos: consulta para moldagem inicial, 
confecção de modelo em gesso para confecção de 
moldeira individualizada, consulta para moldagem de 
trabalho com vedamento periférico das moldeiras 
individualizadas utilizando matérias que tenham qualidade 
para este fim, consulta para tomada das medidas, ajuste 
de mordida e escolha da cor, consulta para prova com os 
dentes e ajustes de medidas de dimensão vertical e 
estética das arcadas e consulta de entrega da  prótese 
e  ajustes, se  necessário fazer  mais  consultas de 
ajustes até que se adapte bem a mucosa do paciente e a 
sua mordida. Com garantia de um ano. 

 

 

 

 

 

Dent’ 
Slim 

 

 

 

 

 

 

R$ 265,6744 

 

 

 

 

 

R$ 26.567,44 

04 107 UN 

Serviço de confecção de prótese dentária total 
inferior acrílica. Confeccionada em acrílico termo-
polimerizável com dentes com as seguintes 
características: dupla prensagem (corpo e esmalte), 
com resistência mecânica alta, química alta e 
abrasão alta. Ausência total de bolhas ou 
porosidades. Fluorescência natural. Certificação 
ISSO. Inclui serviços clínicos: consulta para 
moldagem inicial, confecção de modelo em gesso 
para confecção de moldeira individualizada, consulta 
para moldagem de trabalho com vedamento 
periférico das moldeiras individualizadas utilizando 
matérias que tenham qualidade para este fim, 
consulta para tomada das medidas, ajuste de 
mordida e escolha da cor, consulta para prova com 

 

Dent’ 
Slim 

 

R$ 265,6744 

 

R$ 28.427,1608 
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os dentes e ajustes de medidas de dimensão vertical 
e estética das arcadas e consulta de entrega 

05 100 UN Serviço de conserto de prótese dentária Dent’ 
Slim 

R$ 41,4326 R$ 4.143,26 

06 100 UN Serviço de reembasamento. Dent’ 
Slim 

R$ 41,4326 R$ 4.143,26 

   VALOR TOTAL GLOBAL   R$ 128.223,3298 

 
1.2. Pelo fornecimento total do objeto previsto nesta Cláusula, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$ 128.223,3298 (cento e vinte e oito mil duzentos e vinte e três 
reais e trinta e dois centavos). 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

3.1. Ficam inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços nº 004/2019 – FMS, que 
a este dá causa. 

 
E, por estarem às partes de acordo e acertados, firmam o presente termo aditivo em três (03) vias 

de igual teor e forma, as quais vão assinadas pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a 
tudo assistiram. 

 
 
 
Ipira, SC, 06 de Fevereiro de 2.020. 
 
 

Dent’Slim Laboratório de Prótese Dentária Eireli - ME 
Administradora: Vanessa de Aguiar Gonçalves da Luz Papke 

CPF: 057.873.019-78 
Telefone:49-99147-5751 

E-mail: laboratoriodentslim@gmail.com 
 
 
 
 

Marcelo Minks 
Gestor de Fundo Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 

 
Nome: Neocir Rogério de Césaro Neocir Rogério de Cesaro 
        CPF: 732.395.779-68 

Nome: Cristiane Ferri 
CPF: 098.633.269-09 

 


