ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
PARCERIA, SERIEDADE E COMPROMISSO REAFIRMADO
GESTÃO 2021 - 2024

RETIFICAÇÃO DO EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL N. º 007/2021
PROCESSO ADM: 828/2021
1. DA LICITAÇÃO:
1.1. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS – TO,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 11.390.781/0001-94,
através do seu atual gestor o Senhor Anderson Fazolo Watte, resolve RETIFICAR o edital
do certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sob o nº 007/2021, cujo
objeto é a Contratação de empresa para confecção de prótese dentaria para prestar
serviços ao Fundo Municipal de Saúde do município de Dois Irmãos do Tocantins - TO,
nos termos abaixo especificados:
2. DA RETIFICAÇÃO
2.1.A presente retificação tem por objeto a seguinte alteração:
2.2.Retificação do item 8.8. letra a) b) c)
2.3.Inclusão no item 8.8 as letras d) e e)
ONDE SE LÊ:
8.8 - Para a comprovação da Qualificação Técnica, os licitantes deverão apresentar:
a) Apresentação de no mínimo 2 (dois) atestados de capacidade técnica,
devidamente autenticados em cartório, expedido por órgão de direito público.
b) Comprovação que estabelecimento esteja inscrito no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - CNES;
c) Comprovação de que a empresa possui, em seu quadro de funcionários,
cirurgião dentista e protético, através da cópia da carteira de trabalho ou
contrato de prestação de serviços autenticada em cartório;
LEIA-SE:
8.8 - Para a comprovação da Qualificação Técnica, os licitantes deverão apresentar:
a)

Apresentação de no mínimo 2 (dois) atestados de capacidade
técnica, expedido por órgão de direito público ou privado,
devidamente autenticados em cartório.

b)

Comprovação de cadastro junto ao SCNES (Sistema de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos da Saúde), de acordo com a
Nota Técnica do Ministério da Saúde para Cadastramento de
Laboratório Regional de Prótese Dentaria de 2013; Caso
caracterize-se como estabelecimento isolado, deve ser
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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 – LRPD e com Serviço Especializado: 157 –
Serviço de Laboratório de Prótese Dentária e Classificação:
001 – Laboratório Regional de Prótese Dentária. O laboratório
deverá possuir, no mínimo, um profissional com o CBO: 322410 – Protético Dentário e/ou CBO: 2232 – Cirurgião-Dentista
(qualquer CBO dentro desta família), ambos com carga horária
ambulatorial SUS”.
c)

Comprovação de que a empresa possui, em seu quadro de
funcionários, cirurgião dentista e protético, através de cópia da
carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços;

d)

Cópia do registro do respectivo Laboratório de Prótese, junto
ao Conselho Regional de Odontologia do estado do Tocantins
(CRO) e comprovante de regularidade para o exercício de
2021.
Registro do Responsável Técnico da empresa contratada junto
ao CRO do estado do Tocantins, acompanhado de
comprovação de regularidade profissional emitido pelo órgão
fiscalizador competente.

e)

3. DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL
3.1. Mantêm-se INALTERADAS as demais cláusulas do Edital.
3.2. Considerando que tais alterações não impactam na formulação das propostas,
mantém-se a data inicialmente marcada para a disputa.

Dois Irmãos do Tocantins - TO, 14 de dezembro de 2021.

Anderson Fazolo Watte
Gestor do Fundo Mun. de Saúde de Dois Irmãos do Tocantins - TO

