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Prestação de serviço de: Odontologia Área: TÉCNICA 
  

Descrição Sumária do Serviço a Ser Prestado:  

Prestação de serviços de ODONTOLOGIA, de forma ininterrupta, todos os dias da semana, na UPA Dra. 
Anete Maria Mota – SINOP - MT 

  

Principais Atividades: 

 

• Fornecer serviços de ODONTOLOGIA, 24h (vinte e quatro horas) por dia, todos os dias da semana, 
incluindo finais de semana e feriados, para atender toda a demanda de pacientes da Unidade de 
Pronto Atendimento - UPA Dra. Anete Maria Mota – SINOP - MT; 

• Gerir e disponibilizar RH especializado e habilitado para prestar assistência de odontologia direta 
aos usuários e pacientes, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, 
utilizando processos clínicos ou cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal e geral.  
 

  

Requisitos exigidos:   

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
possuir conhecimento/expertise na prestação de serviços voltados em ODONTOLOGIA na área hospitalar; 

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
estar inscritas e com CNPJ ativo antes do início das atividades; 

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
apresentar todas as certidões necessárias que comprovem a sua idoneidade antes do início das atividades; 

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
possuir em seu quadro de funcionários profissionais capacitados/qualificados para atuar na área 
contratada;  

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
obedecer às normas técnicas relativas à execução dos serviços, bem como a legislação pertinente, 
satisfazendo as suas expensas, quaisquer multas ou exigências legais decorrentes do descumprimento da 
atividade; 

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
possuir em seu quadro profissionais capacitados em examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando 
aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções. 

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
possuir em seu quadro, profissionais capacitados para tratar problemas da gengiva, boca e ossos da face, 
realizar restaurações e combater doenças da boca e gengiva, realizar cirurgias para remoção de dentes, 
executar limpeza e clareamento dos dentes, projetar e instalar próteses e dentaduras 

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
possuir em seu quadro, profissionais capacitados para atuar na orientação de higiene bucal. 

  

  

Observações: 
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