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Preço UnitárioMarcaItem SelProduto/Serviço QuantidadeUN. Preço TotalStatus Modelo

29170-6   O.D. LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDAFornecedor: CNPJ: 05.290.666/0001-45 Telefone: Status: Habilitado 180.000,00

Lote 001 - Lote 001 180.000,00

001 DenteeRes.MarcaVIPI/Cera7eUt. 313,8412 *23474   Prótese dentaria total removível superior e/ou inferior UN 360,00 Classificado 112.982,83

de acordo com a necessidade do paciente, confeccionada em acrílico termo polimerizavel de alta resistência com dentes com as seguintes características: dupla prensagem (corpo e esmalte), alta resistência mecânica, química e abrasão: ausência total 
de bolhas ou porosidades; deve incluir, moldagem, placa de mordida, montagem ceroplastia, prensagem e acrilização com moldagem: deverão ser confeccionadas e caracterizadas, devendo seguir a escala de cores levando em conta a tonalidade da pele 
do paciente: os dentes devem seguir, cor, tamanho e qualidade necessárias para uma boa estética –seguindo tipo físico de cada paciente, e que não sofram alteração de core forma na ingestão de alimentos quentes e/ou frios.

002 DenteeRes.VIPI,Cera7eUtili.Prim 279,2382 *23475   Prótese parcial removível UN 240,00 Classificado 67.017,17

apenas para fazer oclusão necessária para adaptação da prótese total, com estrutura acrílica e grampos em metal para melhor adaptação e estabilidade. Confeccionada em acrílico termo polimerizável de alta resistência com dentes com as seguintes 
características: dupla prensagem (corpo e esmalte), alta resistência mecânica, química e abrasão: ausência total de bolhas ou porosidades; deve incluir, moldagem, placa de mordida, montagem ceroplastia, prensagem e acrilização com moldagem: 
deverão ser confeccionadas e caracterizadas, devendo seguir a escala de cores levando em conta a tonalidade da pele do paciente: os dentes devem seguir, cor, tamanho e qualidade necessárias para uma boa estética –seguindo tipo físico de cada 
paciente, e que não sofram alteração de core forma na ingestão de alimentos quentes e/ou frios.

V A L O R   T O T A L : 180.000,00
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