
 

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 09/2017 

 

Objeto: Pregão Presencial para a possível, o REGISTRO DE PREÇOS para possível 

CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO/EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 

PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, conforme relação e especificações 

constantes no Anexo “D” do Edital. 

 

Em data de 06/12/2017, foi recebido solicitação de análise do edital acima referido, pela Sra. 

Margaret T. C. Grando.  

 

Requerendo a análise e esclarecimentos dos seguintes itens do edital:  

 

2 – DO OBJETO 

 

2.1 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível 

CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO/EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 

PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, conforme relação e especificações 

constantes no Anexo “D” deste Edital.  
 

 

2.2 - O serviço de moldagem, prova e entrega, deverá ser realizado pelo vencedor do certame 

em sala do Posto de Saúde Central, localizado ao lado do Fórum de Justiça da Comarca de 

Coronel Freitas – SC, em dias e horários definidos pelo Município, para facilitar o 

atendimento da população; 

 

 

Relatando em síntese que é vedado por legislação específica que o técnico em prótese preste 

sob qualquer forma assistência direta a clientes. E com relação ao item 2.2 alega que o 

dentista para se utilizar da sala do Posto de Saúde Central ou qualquer local público, deverá 

ser funcionário da Prefeitura.  

 

RESPOSTA:  

 

Ao que tange o item 2.1, é possível se verificar no edital, nas exigências para habilitação das 

propostas, a necessidade prevista de que o laboratório comprove a existência de responsável 

técnico, bem como o vínculo empregatício com esse (item 6.1 do edital alíneas “p” e “q”).  

 

Já no que se refere ao espaço público e sua consequente utilização por laboratório/dentista que 

irá prestar os serviços, a justificativa se verifica na economia que será gerada para o 

Município, sendo isso um benefício para à Administração, tendo em vista que a sala inclusive 

encontra-se sem ser utilizada no momento.  

 

Assim, por questões de conveniência da Administração Pública e pelos princípios que a 

regem, e em resposta ao questionamento, resolve manter as condições pré-estabelecidas no 

edital e suas posteriores retificações.  

 

 
Coronel Freitas-SC, 06 de dezembro de 2017. 

 

IZEU JONAS TOZETTO. 

Prefeito Municipal 


