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Curitiba, 06 de maio de 2019. 

    

PLANO ODONTOLOGICO 

  

Em busca de melhorias na qualidade de vida dos funcionários deste CREF9/PR e atendendo a 
demanda do acordo coletivo firmado, foram realizados 03 (três) orçamentos de empresas 
especializadas na prestação de serviço de gerenciamento de plano odontológico, “tipo atendimento 
pleno”, com atendimento especializado em todo o Estado do Panará, assim contemplando todos os 
funcionários em todo o território do estado para um atendimento odontológico quando necessário, 
observando que há a necessidade em deslocamento de sua residência.  

 
 

 
ORÇAMENTOS 

EMPRESA 01:  

UNIMED SAUDE E ODONTO S.A. 

R$ 21,86 (vinte e um reais, oitenta e seis centavos) por funcionário mês, perfazendo um total anual de R$ 

8.918,88 (oito mil e novecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos). 

 

EMPRESA 02: 

PREVIDENT  

R$ 22,55 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por funcionário mês, perfazendo um total anual de R$ 

9.200,40 (nove mil e duzentos reais e quarenta centavos). 

 

 

EMPRESA 03: 

 AMIL DENTAL 

R$ 23,00 (vinte e três reais) por funcionário mês, perfazendo um total anual de R$ 9.384,00 (nove mil e 

trezentos e oitenta e quatro reais). 
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JUSTIFICATIVA PARA ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 Tendo em vista a caracterização do Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região, Estado 

do Paraná – CREF9/PR, dentro da legislação federativa com natureza jurídica de autarquias, consoante 

decidido no Mandado de Segurança 22.643, ocasião na qual restou consignado que: (i) estas entidades 

são criadas por lei, tendo personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e 

financeira; (ii) exercem a atividade de fiscalização de exercício profissional que, como decorre do 

disposto nos artigos 5º, XIII e 21, XXIV da Constituição Federal, é atividade tipicamente pública; (iii) 

têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. 

 Dentro desta perspectiva o CREF9/PR vem cumprindo com as suas obrigações no que diz 

respeito às compras e procedimentos licitatórios. Para o devido cumprimento da Lei 8666/93 e 

Decreto 9.412/18 devem ser respeitados estes processos e os mesmos têm minúcias a serem 

cumpridas. 

 A presente contratação do plano odontológico, tem como finalidade, o cumprimento do acordo 

coletivo firmado junto ao Sindicato dos Empregados dos Conselhos e Ordens de Fiscalização 

Profissional do Estado do Paraná, atendendo assim os funcionários em geral. A referida empresa 

fornecerá os serviços abaixo descritos: 

 Urgências (Curativos, reparos e alívio de dor) 

 Cirurgias (Extrações simples e tratamentos cirúrgicos da região buco-maxilo-facil em consultório)  

 Dentística (Restaurações) 

 Diagnóstico (Consulta Inicial) 

 Endodontia (Tratamento de Canal) 

 Odontopediatria (Tratamento para crianças até 14anos) 

 Periodontia (Tratamento da Gengiva) 

 Prevenção (Orientação, polimento e aplicação de flúor e selantes) 

 Prótese (Coroa provisória e total fundido;  Coroa provisória e demais procedimentos garantidos pelo Rol 
ANS) 

 Radiologia (Radiografias) 

 Cirurgia odontológica com aplicação de aloenxertos 

 Clareamento de dente desvitalizado 

 Consulta para técnica de clareamento dentário caseiro 

 Enxerto conjuntivo subepitelial 

 Mantenedor de espaço fixo 

 Mantenedor de espaço removível 
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 Manutenção periodontal 

 Panorâmica especial para ATM 

 Radiografia da ATM 

 Radiografia da mão e punho - 

 Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila (ortopantomografia) com traçado cefalométrico 

 Redução de tuberosidade 

 Remoção de corpo estranho no seio maxilar 

 Técnica de localização radiográfica 

 Telerradiografia 

 Telerradiografia com traçado cefalométrico 

 Teste de capacidade tampão da saliva 

 Teste de contagem microbiológica 

 Tracionamento cirúrgico com finalidade ortodôntica 

 Cirurgia odontológica com aplicação de aloenxertos 

 Clareamento de dente desvitalizado 

 Consulta para técnica de clareamento dentário caseiro 

 Documentação ortodôntica 

 Documentação ortodôntica completa 

 Documentação ortodôntica especial 

 Documentação ortopédica completa 

 Enxerto conjuntivo subepitelial 

 Fotografia 

 Mantenedor de espaço fixo 

 Mantenedor de espaço removível 

 Manutenção periodontal 

 Modelos de trabalho 

 Modelos ortodônticos 

 Panorâmica + modelos ortodônticos 

 Panorâmica especial para ATM 

 Radiografia da ATM 

 Radiografia da mão e punho - 

 Radiografia panorâmica de mandí (ortopantomografia) com traçado cefalométrico 

 Redução de tuberosidade 

 Remoção de corpo estranho no seio maxilar Slide 

 Técnica de localização radiográfica 

 Telerradiografia 

 Telerradiografia com traçado cefalométrico 

 Teste de capacidade tampão da 

 Teste de contagem microbiológica 

 Traçado cefalométrico 

 Tracionamento cirúrgico com finalidade 

 Ortodôntica 

 Coroa 3/4 ou 4/5 

 Coroa total em cerômero (dentes posteriores) 

 Coroa total metalo plástica - cerômero 
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 Coroa total metalo plástica - resina acrílica 

 Faceta em cerômero 

 Provisório para faceta 

 Provisório para inlay/onlay 

 Restauração em cerômero - inlay 

 Restauração em cerômero - onlay 

 Restauração em resina (indireta) - inlay 

 Restauração em resina (indireta) - onlay 

 

Tal prestação de serviço, a ser realizada através de contratação direta por dispensa de licitação, 

prevista no Art. 24 da Lei 8.666/93 nos incisos I e II e DECRETO Nº 9.412, tem seu limite vinculado a 

10% do valor máximo do convite, ou seja, R$ 17.600,00 mil para compras e serviços. Toda contratação 

por dispensa de licitação, sobretudo aquelas consignadas nos incisos I e II, são de caráter excepcional e 

de pequeno valor.  

 

 Sem mais para o momento, por ser verdade firmo o presente. 

 

 

Emanuelle Stutz 
Supervisora Executiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


