
Empresa/Nome: 

Endereço: 

CNPJ/CPF: 

Telefone(s): 

Nº Processo: 

Tipo Licitação: 

Balizamento: 

Modalidade: 

Data Abertura: 

Objeto: 

Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal Marca

0001

Prótese Parcial Mandibular Removível (Roach):  Prótese

Parcial Removível Odontológica intra-oral em liga de

cromo-cobalto, dento-muco-suportada ou dento-

suportada

indicada para reabilitar pacientes parcialmente

desdentados na mandíbula, confeccionadas com

estrutura

metálica do referido metal, com dentes artificiais de

resina

acrílica unidos a bases confeccionadas em resina

acrílica

termopolimerizável e à estrutura metálica. Este produto é

obtido a partir de modelos de gesso tipo IV que

reproduzem

as arcadas e os rebordos residuais dos pacientes

Unidad

e
300,00 0,00 0,00

Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.

0050/0024

Menor Preço

Por Item

Pregão Presencial

10/09/2019 09:00:00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD), OBJETIVANDO A

CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

PROPOSTA COMERCIAL



0002

Prótese Parcial Mandibular Removível;: Prótese Parcial

Removível Odontológica intra-oral em fio ortodôntico,

dento-muco-suportada ou dento-suportada indicada para

reabilitar pacientes parcialmente desdentados na

mandíbula, confeccionadas com estrutura metálica do

referido metal, com dentes artificiais de resina acrílica

unidos a bases confeccionadas em resina acrílica

termopolimerizável e à estrutura metálica. Este produto é

obtido a partir de modelos de gesso tipo IV que

reproduzem

as arcadas e os rebordos residuais dos pacientes

Unidad

e
150,00 0,00 0,00

0003

Prótese Parcial Maxilar Removível (Roach): Prótese

Parcial Removível Odontológica intra-oral em liga de

cromo-cobalto, dento-muco-suportada ou dento-

mucosuportada indicada para reabilitar pacientes

parcialmente

desdentados na maxila, confeccionadas com estrutura

metálica do referido metal, com dentes artificiais de

resinaacrílica unidos a bases confeccionadas em resina

acrílica

termopolimerizável e à estrutura metálica. Este produto é

obtido a partir de modelos de gesso tipo IV que

reproduzem

as arcadas e os rebordos residuais dos pacientes

Unidad

e
300,00 0,00 0,00

0004

Prótese Parcial Maxilar Removível;: Prótese Parcial

Removível Odontológica intra-oral em fio ortodôntico,

dento-muco-suportada ou dento-muco-suportada

indicada

para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na

maxila, confeccionadas com estrutura metálica do

referido

metal, com dentes artificiais de resina acrílica unidos a

bases confeccionadas em resina acrílica

termopolimerizável e à estrutura metálica. Este produto é

obtido a partir de modelos de gesso tipo IV que

reproduzem

as arcadas e os rebordos residuais dos pacientes

Unidad

e
150,00 0,00 0,00



0005

Prótese Total Mandibular;: Prótese Total Removível

Odontológica muco-suportada, indicada para reabilitar

pacientes totalmente desdentados na mandíbula. Estas

Próteses Odontológicas deverão ser confeccionadas

com

dentes artificiais de resina acrílica, unidos a bases

individualizadas confeccionadas em resina acrílica

termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso

tipo IV que reproduz os rebordos residuais dos

pacientes.

Unidad

e
300,00 0,00 0,00

0006

Prótese Total Maxilar;: Prótese Total Removível

Odontológica muco-suportada, indicada para reabilitar

pacientes totalmente desdentados na maxila. Estas

Próteses Odontológicas deverão ser confeccionadas

com

dentes artificiais de resina acrílica, unidos a bases

individualizadas confeccionadas em resina acrílica

termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso

tipo IV que reproduz os rebordos residuais dos pacientes

Unidad

e
300,00 0,00 0,00

Valor Total R$ 0,00

     

(Digite aqui)

Validade da Proposta:    digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)

Digite aqui Local e Data

Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros

ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; que estou de acordo com todas as

normas deste edital e seus anexos.

Assinatura e Carimbo da Empresa


