ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
TERMO DE REFERÊNCIA N°026/2022

1. SECRETARIA DEMANDANTE
Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Livramento – MT.
2. OBJETO DO ESTUDO
O presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam assegurar a viabilidade
(técnica e econômica) da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES
DENTÁRIAS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Livramento
– MT, conforme especificações descritas no Termo de Referência e demais condições contidas neste
Edital e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência.
3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Justifica-se a realização de Procedimento Licitatório registro de preço para futura e fracionada
contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço em confecção de prótese dentaria dentro do
Programa Brasil Sorridente além de cumprir as exigências do Ministério da Saúde, atender a população do
município de Nossa Senhora do Livramento – MT, atender a população usuária do SUS que busca a
reposição de dentes perdidos, visando restaurar e manter a forma, função, aparência e saúde oral. O termo
"prótese dentária" também é utilizado para se referir ao elemento que se propõe a substituir a função
original dos dentes perdidos ou ausentes. O principal objetivo é a reabilitação bucal, em todas as suas
funções: estética, fonética e mastigação. Repor ou restaurar de forma indireta (por meio laboratorial) os
dentes, através de confecção de próteses fixas ou próteses removíveis como prótese total, ou prótese
parcial removível. A Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, tem promovido a
reorganização das práticas e da rede de Atenção à Saúde, ampliação e qualificação do acesso aos serviços
de Atenção Básica em Saúde Bucal, principalmente por meio das equipes de Saúde Bucal na Estratégia
Saúde da Família, e da Atenção Especializada em Saúde Bucal, através da implantação dos Centros de
Especialidades Odontológicas (CEO) e dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD),
pautando-se nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os LRPD visam suprir uma
grande necessidade da população brasileira, que é a reabilitação oral protética. Até 2003, nenhuma política
de saúde pública havia proporcionado esse tipo de atendimento, porém, com a criação do Brasil
Sorridente, a reabilitação protética passou a ser uma das principais metas da Política Nacional de Atenção
à Saúde Bucal.
4. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NAS FERRAMENTAS DE
PLANEJAMENTO
O serviço de prótese dentaria cumpre as exigências do Ministério da Saúde, embora não tenha sido
previsto a contratação para o ano de 2022, o município está recebendo desde janeiro de 2022 recursos
federais destinados exclusivamente para esse fim, sendo necessária a realização do processo bem como a
utilização do recurso, ou deverá ser realizado a devolução do mesmo.
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
O principal objetivo é a reabilitação bucal, em todas as suas funções: estética, fonética e mastigação.
Repor ou restaurar de forma indireta (por meio laboratorial) os dentes, através de confecção de próteses
fixas ou próteses removíveis como prótese total, ou prótese parcial removível. Não se aplica os critérios de
sustentabilidade por se tratar de uma contratação de serviços confecção de próteses visando atender aos
pacientes usuários do SUS do município de Nossa Senhora do Livramento

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
O quantitativo estimado tem como base o valor do recurso repassado pelo Governo Federal (conforme
documentos em anexo), referente ao Programa Brasil Sorridente, possibilitando a confecção de no
máximo 25 próteses mensais, totalizando 300 próteses no período de 12 meses. Como não há uma
previsão da demanda do tipo de prótese, podendo ser parcial e/ou total, superior e/ou inferior, estimamos o
quantitativo de 200 próteses em cada um dos tipos de prótese possibilitando manter o saldo da ATA no
período de 12 meses.
7. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Considerando que o município não possui laboratório protético, nem profissional especializado que
poderia fornecer o serviço, e considerando a necessidade de garantir o direito e acesso dos pacientes ao
tratamento adequado, não há outra solução existente no mercado para avaliação.
8. ESTIMATIVA DO VALOR (OBRIGATÓRIO)
A estimativa preliminar do preço para a futura contratação, se encontra nos mapas comparativos em
anexo, constante na página 27 deste processo.
9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
Contratação de serviço especializado em confecção de próteses dentária total superior e inferior, e
parcial maxilar e mandibular, para efetivo atendimento da população de Nossa Senhora do Livramento.
10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
(OBRIGATÓRIO)
Considerando se tratar de contratação serviços laboratoriais para confecções de próteses dentárias, o
serviço se torna indivisível. Não há vantagem para a administração pública a licitação em itens,
considerando que para um mesmo paciente/usuário que poderá utilizar o serviço, pode o mesmo utilizar
mais de um tipo de dispositivo protético, sendo inviável a realização de contrato com mais de um
laboratório protético, visando o bem estar do paciente e a finalização estética dos trabalhos pelo cirurgião
dentista. .
11. RESULTADOS PRETENDIDOS
O principal objetivo é a reabilitação bucal, em todas as suas funções: estética, fonética e mastigação.
Repor ou restaurar de forma indireta (por meio laboratorial) os dentes, através de confecção de próteses
fixas ou próteses removíveis como prótese total, ou prótese parcial removível.
12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO
Considerando se tratar de contratação de serviço de confecção de próteses dentaria visando atender as
demandas do municípios não haverá providencias a serem adotas referente a adequação por parte da
administração pública.
13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não haverá contratação correlata ou interdependente.
14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS
Não haverá impactos ambientais.
15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OBRIGATÓRIO)
Diante do exposto descrito nos itens anteriores, declaro que a contratação do serviço de confecção de
próteses dentaria é viável para a administração pública.

16. RESPONSÁVEIS
__________________________________________________________
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Setor de Compras
___________________________________________________
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Secretaria Municipal de Saúde

