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EDITAL RETIFICADO DO PREGÃO ELETRÔNICO No 030/2021 

 

 

PROCESSO No 3410/2021 

 

       

   A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ, inscrita no CNPJ nº 46.634.242/0001-38, 

neste ato, representado por seu Prefeito interino Sr. RICARDO RUBENS DE ASSIS torna 

público, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital 

do Pregão Eletrônico nº 30/2021, tendo como objeto o Registro de Preços para contratação de 

empresa para SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESE 

DENTÁRIA, alterando a data de realização do mesmo para o dia 20 de outubro de 2021 sendo 

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 9h e INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS às 

9h30min. 

  

DA RETIFICAÇÃO: 

12.5 Qualificação Técnica 

12.5.1 Licença de funcionamento expedido pela ANVISA, Vigilância Sanitária Estadual 

ou Vigilância Sanitária Municipal. 

12.5.2 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES 

12.5.2.1 caso caracterize-se como estabelecimento isolado, deve ser cadastrado com 

o tipo de estabelecimento 39 – Unidade de Saúde de Serviço de Apoio Diagnóstico 

Terapêutico – SADT (estabelecimento 39), Subtipo 03- Laboratório Regional de 

Prótese Dentária – LRDP e com serviço especializado: 157 Serviço de Laboratório 

Regional de Prótese Dentária e Classificação:001 – Laboratório Regional de 

Prótese Dentária; 

12.5.2.2 Caso o estabelecimento não seja isolado, deve ter em seu cadastro do 

SCNES – Serviço Especializado: 157 – Serviço de Laboratório de Prótese 

Dentária; Classificação: 001 – Laboratório Regional de Prótese Dentária. 

 

12.5.3 Registro da licitante no CRO (Conselho Regional de Odontologia) ;  

 

12.5.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. A comprovação se dará 

mediante a apresentação de ATESTADO(S) fornecidos por pessoas de direito público ou 

privado, no qual indique que a empresa licitante já executou, satisfatoriamente, serviços 

iguais ou semelhantes ao objeto desta licitação. 

12.5.4.1 O(s) atestado(s) deverá(ão) estar em nome da licitante.  

 

12.5.5 Apresentar declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante seja 

declarado vencedor do certame de que: Apresentará sua regularidade junto ao CRO;  

 

12.5.6 Apresentar declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante seja 
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declarado vencedor do certame de que: Apresentará comprovante no Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES. 

 

12.5.7 Apresentar declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante seja 

declarado vencedor do certame de que: Apresentará profissional responsável pelo 

laboratório; pela moldagem e a instalação das próteses e pela fase laboratorial; Os 

responsáveis técnicos apresentados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na 

data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o 

sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador 

ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 

Social e o profissional autônomo mediante contrato escrito firmado com o licitante (Súmula 

n.º 25 do TCESP).  

12.5.7.1 Os profissionais deverão ser no mínimo 1 Cirurgião Dentista CBO 2232 –  

e 1 Protético Dentário CBO 3224-10, detentores de certificado de inscrição ao Órgão 

fiscalizador, bem como sua regularidade e a carteira de registro profissional; 

12.5.7.2 Os profissionais deverão comprovar carga horária ambulatorial SUS. 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

3. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:  

 

3.1 Os exames deverão ser realizados no espaço do CEOMA (Centro Especializado 

Odontológico do Município de Apiaí) cedido pela CONTRATANTE. 

3.2 O responsável principal pela moldagem das próteses deve ser realizada por profissional 

com o CBO 2232 – Cirurgião Dentista  

3.3 Para fase laboratorial deve ser realizada por um profissional com o CBO 3224-10 - 

Protético Dentário.  

3.4  Sendo que fica de responsabilidade da contratante entregar o mesmo nas mesmas 

condições previas que foi lhe cedido limpo e higienizado. 

 

 DA RATIFICAÇÃO: 

RATIFICO os demais itens do edital. 

 

 

Apiaí, 1º de outubro de 2021 
 

 

 

RICARDO RUBENS DE ASSIS 

Prefeito interino do Município de Apiaí 


