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ERRATA DO EDITAL 

PROCESSO Nº 096/2019 

INEXIGIBILIDADE Nº 007/2019 

CREDENCIAMENTO Nº 004/2019 

CONSIDERANDO que foi verificado, por parte da Comissão de Licitação, erro sanável no 
termo de referência do Processo 096/2019; 
 
CONSIDERANDO que o termo de referência não está em consonância com as diretrizes 
oriundas do Departamento Municipal de Saúde; 
 
CONSIDERANDO que a atuação do agente público deve ser pautada nos princípios 
constitucionais, entre eles, o da legalidade;   
  
CONSIDERANDO o princípio da autotutela, revogando os atos quando inconvenientes ou 
inoportunos;  
 
CONSIDERANDO falha pontual, sanável, no item “8. DA CONFECÇÃO - ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA”   
 
CONSIDERANDO a Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais alterações. 
 
DECIDE:  
 
REVOGAR o item “8. DA CONFECÇÃO - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA” em sua totalidade. 
 
 
INSERIR o item “8. DA CONFECÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAS PARA CONFECÇÃO 
DAS PRÓTESES - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA”: 
 
 
8. DA CONFECÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAS PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES 

 
8.1 - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAS PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES  
 
a) Carbonato de magnésio e Cálcio: Também chamado de branco de Espanha é um produto destinado 
a dar polimento e brilho em metais. 
 
b) Cera Utilidade: Deve apresentar propriedade plástica satisfatória, mesmo em temperatura ambiente, 
pois essa característica será de suma importância na confecção das próteses removíveis nos quesitos: 
enceramento das peças, seus consertos, alívios, bloqueios de modelos, verificação de articulação, 
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registro de mordida e outros em geral. A sua temperatura de fusão deverá ser de 789 C. Descrição do 
produto: placas de 13,5 mm (comp.) x 69 mm (larg.) x 5 mm (espessura). 
 
c) Cera Rosa n° 7: Sua composição deve ser de 75% de parafina, cera branca de abelha, resina e 
essência de terebintina, assim como corantes. Geralmente, ela é usada em moldagens de oclusão 
inicial ou primeira tomada de mordida em bases de próteses totais, e para isso ela tem que ser macia, 
permitindo a movimentação dos dentes do estoque para posicioná-los durante a montagem, além de 
possibilitar a escultura da gengiva artificial. Descrição do produto: placas de 13,5mm (comp.) x 69 mm 
(larg.) x 1 mm (espessura). 
Disco de Carborundum: Disco de carborundum para peça de mão, tendo como uma de suas 
propriedades alta resistência, e indicado no desgaste de metal. 
 
d) Disco de feltro para peça de mão: Os discos de feltro de lã natural são confeccionados para suportar 
a utilização de pastas e abrasivos para polimento de superfícies e oferecerem um excelente polimento 
dos metais e resinas nos laboratórios de prótese dentária. Composição: óxido de alumínio, feltro de lã 
natural e cloreto de povilina. Descrição do produto: o feltro é de 8 mm ou 12 mm de diâmetro, a fim de 
se adequar as mais diversas situações. São dotados de sistema de encaixe rápido que facilita seu 
acoplamento ao mandril. 
 
e) Dentes nacionais em acrílico (dentes de estoque): Placas de dentes artificiais anteriores e 
posteriores nas cores A2; A3; A3,5; B2; B3; C2 e D3 ou nas numerações 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77 e 
81. O dente a ser selecionado deve possuir alta resistência mecânica, química e à abrasão; excelente 
aderência às resinas de base de próteses, ausência total de bolhas e porosidades; alta estabilidade de 
cores; pigmentos biocompatíveis; fluorescência natural. 
 
f) Escala de cor em resina para base de dentaduras: Escala de gengivas — possibilita ao cirurgião 
dentista informar com precisão a cor de gengiva do paciente ao técnico em prótese dental. 
 
g) Folhas de lixa para madeira: De diversas granulações para o acabamento das peças protéticas. 
Podem ser das numerações 100, 120, 150, 240, 300 e as demais que o laboratório julgar necessário. 
 
h) Gesso para Modelo (tipo II): Usado principalmente para preencher a mufla na construção de uma 
dentadura, quando a expansão de presa não é crítica e a resistência é adequada. 
 
i) Metal para fundição em odontologia: Liga metálica em Cbbalto-cromo utilizada para a fundição das 
armações metálicas das Próteses Parciais removíveis. 
 
j) Pasta para polimento: É uma pasta de polimento universal. Descrição do Produto: é uma pasta de 
polimento produzida com diamante micronizado de granulação extrafina (2 a 4 microns) e altíssima 
dureza para atender às exigências de polimento e brilho de resinas e outros materiais restauradores. 
 
k) Pincéis n° 12: Pincel chato e de cabo longo ideal para contornos e preenchimentos. 
 
l) Ponta para polimento (pontas de borrachas abrasivas para polimento de resina acrílica): São pontas  
utilizadas para redução da aspereza, estrias e riscos produzidos pelos instrumentos de contorno e 
acabamento. Possuem várias partículas abrasivas coladas e, dispostas aleatoriamente sobre a 
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superfície da broca. Apresentam-se em várias formas. Característica: forma de Pera com granulação 
grossa, intermediária e fina. 
m) Resina acrílica autopolimerizável incolor: Consiste em um pó acrílico (auto polimerizante) e um 
líquido (monômero de metilmetacrilato) usado em consertos de próteses, reembasamentos, em bases 
provisórias de dentaduras. 
 
8.1 – CONFECÇÃO 

 

a) As próteses deverão ser confeccionadas em acrílico rosa e palato com acrílico incolor. 
 
b) O fluxo entre o contratante e contratada será firmado por uma ata assinada por ambas as partes 
após credenciamento da empresa. 
 
c) Eventuais reabilitações protéticas frustradas deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao 
Departamento Municipal de Saúde, através do Setor de Odontologia, justificando o motivo da 
frustração; (não seria melhor informar somente no prontuário do paciente?) 
 
d) Todos os procedimentos clínicos e extra-clínicos devem respeitar os princípios de biossegurança; 
Os serviços contratados deverão estar devidamente em dia com suas obrigações junto ao CRO e com 
os demais licenciamentos exigidos pela legislação pertinente; 
 
e) O prazo máximo para a finalização da reabilitação protética é de 30 (trinta) dias após a primeira 
consulta clínica do paciente, cuja (s) consulta (s) clínica (s) e moldagem (ns) deverá (ão) ocorrer junto 
aos consultórios odontológicos do Município de Carandaí; 
 
f) As moldagens deverão ser efetuadas exclusivamente por cirurgiões-dentistas, devidamente 
registrados no CRO, sendo que não se admitirá que sejam efetuadas por protéticos; 
 
g) A entrega dos serviços (próteses dentárias) deverá ocorrer no prazo máximo de até 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço; 
 
h) Intercorrências no pré, trans e pós-protético, relacionada aos procedimentos, serão atendidas pelo 
serviço contratado, sem ônus a Prefeitura e ao paciente, se f r o caso; 
 
i) Os serviços contratados devem atender ao disposto nas Resoluções e demais leis pertinentes, 
especialmente: 
 
j) Os serviços, no que tange à fase laboratorial, serão presta os nas dependências da CONTRATADA, 
aos pacientes formalmente encaminhados pelo serviço de saúde bucal da rede municipal, previamente 
agendados pelo recepcionista da Unidade Básica de Saúde u pela auxiliar de saúde bucal. 
 
k) A empresa prestadora de serviços ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, os serviços objeto da ata de registro de preços ou contrato dela 
derivado, nos quais forem verificadas imperfeições, vícios, negligências ou imperícias resultantes da 
execução dos trabalhos, a critério do gestor, que lhe assinará prazo compatível para a adoção das 
providências.  
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*Demais pontos permanecem INALTERADOS. 
 
 

CONSIDERANDO que, a todos os credenciados deve ser garantida a igualdade de 
oportunidade para contratar por meio de critério impessoal de escolha da empresa em 
cumprimento ao que se exige a legislação, reabre-se o prazo de publicação ficando aberto até 
25/10/2019 das 09:00 às 11:00 horas e 13:00 às 17:00 horas. 
 
CONSIDERANDO ainda que, em face do certame haver empresa já credenciada, as condições 
expressas nesta Errata terão igual valor, contados da publicação dessa, a todas as empresas 
credenciadas, mediante proposta de TERMO DE RETIFICAÇÃO E ADITIVO DE CONTRATO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carandaí, 25 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabiano Miguel Tavares Campos 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Aviso de Licitação 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação n° 
093/2019 Modalidade Pregão 089/2019, O município de Carandaí, uso de suas 
atribuições legais e com fulcro na Lei Federal 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei 
Federal n°8.666/93, com suas alterações, torna público o Edital de Licitação de Pregão 
que se realizará no dia 07 de outubro de 2019, às 09h30min, Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de Locação de Som. Para retirar o Edital e 
informações: site www.carandai.mg.gov.br ou pelo e-mail: 
Compras@carandai.mg.gov.br.  
Isaac Velasques de Moraes – Pregoeiro oficial. 
 
MUNICÍPIO DE CARANDAÍ – AVISO DE INEXIGIBILIDADE n° 007/2019. 
O município de Carandaí torna público que estará recebendo documentação para 
Credenciamento de laboratórios de próteses dentárias, para atender as necessidades do 
município de Carandaí, Minas Gerais, para realização de serviços, conforme critérios, 
termos e condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. DA ENTREGA DA 
DOCUMENTAÇÃO: A documentação necessária para participar deste processo de 
Credenciamento deverá ser entregue até às 17:00 horas do dia 25 de outubro de 2019, 
de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre as 09:00 às 11:00 horas e 
13:00 às 17:00 horas. LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Carandaí, sito à Praça Barão de Santa 
Cecília, 68 – Centro Carandaí/MG – CEP 36280-000. INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES: Cópia do edital encontra-se a disposição dos interessados no 
endereço acima citado, no site do Município http://www.carandai.mg.gov.br/, podendo 
ainda ser solicitado pelo e-mail, compras@carandai.mg.gov.br. Outras informações 
poderão ser obtidas através do telefone: (032) 3361–1177.  Washington Luis Gravina 
Teixeira – Prefeito Municipal. 
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