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RESULTADO POR FORNECEDOR

13.697.839/0002-53 - DEBORA PATRICIA MENDES GOMES

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Confecção de prótese dentária fixa -
total / parcial

UNIDADE 330 R$ 300,3100 R$
274,0000

R$
90.420,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção de próteses dentárias totais mandibular/maxilar, compreendendo: placa
acrílica para registro de mordida em cera; cera utilidade; dentes nacionais com dupla prensagem (cumpre rigorosamente as
especificações as normas ADA e ISSO 22112:2005); gengiva normal ou caracterizada e palato rosa ou incolor. Prótese total completa
em acrílico termopolinerizavel com dentes superior/inferior tipo BIOTONE – Capacidade técnica de confecção de no mínimo 30
unidades em 30 dias. Com garantia de um ano. Capacidade técnica para confecção e entrega de no mínimo 30 unidades mês.

2 Confecção de Prótese Dentária
Removível - Total / Parcial

UNIDADE 100 R$ 300,1900 R$
274,0000

R$
27.400,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prótese Dentária Parcial Removível Mandibular Cód. 0701070099 Prótese Dentária
Parcial Removível Maxilar Cód. 0701070102Confecção de próteses dentárias parciais removíveis mandibular/maxilar (Roach),
compreendendo: cera utilidade; dentes nacionais com dupla prensagem (cumpre rigorosamente as especificações das normas ADA e
ISSO 22112:2005); gengiva normal ou caracterizada e palato rosa ou incolor e metal importado para estrutura: Estrutura metálica
confeccionada em Cromo Cobalto (apresentar garantia do material utilizado) - PPR pronta com parte metálica e parte acrílica em
resina termopolinerizavel com dentes de resina superior/inferior tipo BIOTONE - Contraplaca ou dente fundido - Modelo vazado de
gesso pedra tipo II - Roletes de cera para mordida - Montagem de dentes com ceraplastia -Capacidade técnica de confecção de no
mínimo 10 unidades em 30 dias . Com garantia de um ano. Capacidade técnica para confecção e entrega de no mínimo 10 unidades
mês.

Total do Fornecedor: R$
117.820,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
117.820,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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