
 
 

 
RETIFICAÇÃO II 

 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 876/2013 –REGULAMENTO D E CREDENCIAMENTO 
DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (PESSOA JURÍDICA) 

 
 
O SESI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna pública RETIFICAÇÃO  referente ao edital de licitação acima 
relacionado, conforme segue: 
 

 

RETIFICAÇÃO :  Alteração dos itens conforme abaixo: 
 
 

1) ITEM 4.3 - DOCUMENTOS ESPECÍFICOS 

Passa a ter a seguinte redação:  
 

4.3 DOCUMENTOS ESPECÍFICOS:  

a) Carteira do Conselho Regional de Odontologia (de cada profissional) 

b) Certidão negativa de débitos junto ao Conselho Regional de Odontologia (de cada profissional); 

c) Relação de recursos humanos; 

d) Para os credenciamentos cuja prestação de serviços ocorrerá nas dependências das Unidades SESI 

(credenciamento interno), os cirurgiões dentistas deverão ser os próprios sócios da empresa credenciada 

ou, alternativamente, apresentar um termo de sublocação de mão de obra com o profissional indicado no 

item 4.3, “c”, que deverá atender todas as exigências dispostas neste Regulamento, sendo que ambos 

(empresa credenciada e profissional sublocado) serão responsabilizados em caso de descumprimento do 

regulamento. 

e) Os profissionais deverão ter experiência de, no mínimo, 02 (dois) anos (de formado) e deverão estar 

devidamente inscritos e regulares junto ao Conselho Regional de Odontologia, devendo a empresa 

comprovar esta situação, apresentando os documentos relacionados nos itens “a” e “b”.  

f) Para os casos de cadastramento recente da pessoa jurídica no Conselho Regional de Odontologia, 

serão aceitos protocolos de abertura de processos, sendo obrigatória a apresentação, pelo credenciado, 

do documento de registro oficial junto àquele órgão, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar de sua 

emissão; 

g) Comprovante de concessão de licença sanitária; 

h) Comprovante de especialidade na área de implantodontia e ortodontia, expedida por órgão competente, 

sujeita à conferência do SESI/PR, para os profissionais que a possuírem.” 

 
 
 
2) ITEM 6 - OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

Passa a ter a seguinte redação: 

 

6.1 PARA CREDENCIAMENTOS CUJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCORRERÁ NAS DEPEND ÊNCIAS DO SESI 

(CREDENCIAMENTO INTERNO E UMO – MODALIDADE “A”) 

a) atender aos usuários do Cartão SESI; 



 
 

b) prestar serviços na modalidade constante no termo de credenciamento, nas dependências do SESI ou Unidade 

Móvel Odontológica (UMO), conforme necessidade de demanda indicada pelo SESI/PR; 

c) emitir relatórios mensais de produção para realização das baixas no software odontológico, possibilitando a 

consolidação das informações, estando o pagamento condicionado à aprovação dos mesmos pelos profissionais 

do SESI/PR; 

d) enviar à Unidade do SESI/PR, na qual estiver vinculada, até o ultimo dia de cada mês, a relação de atendimentos 

com os valores referentes aos serviços prestados no período de 01 a 30 ou 31 do mês corrente. Após o SESI/PR 

aprovar os relatórios de produtividade, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da 

informação do faturamento, deverá ser emitida e entregue a Nota Fiscal de Prestação de Serviço até o dia 20 de 

cada mês, o pagamento ocorrerá 15 dias após o recebimento do documento fiscal na Unidade do SESI/PR..  

e) emitir nota fiscal à Unidade do SESI contratante do serviço, com o respectivo CNPJ (ANEXO VIII), especificando 

os detalhes dos serviços e período em que foram prestados e as seguintes informações: 

e.1) descrição detalhada da natureza do serviço prestado; 

e.2) especificação dos serviços realizados (nº de horas) data de realização dos serviços; 

e.3) número do contrato, local (cidade) da prestação dos serviços; 

e.4) valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação vigente; 

e.5) banco, nº da agência e da conta corrente da pessoa jurídica que prestou o serviço, exclusas contas de poupança. 

f) anexar para cada nota fiscal, cópias das Certidões Negativas do FGTS (CRF) e INSS (CND) e da folha de 

pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista que porventura prestem serviços ao SESI/PR e o 

comprovante de pagamento de seus prestadores de serviços, caso os tenha, bem como as respectivas retenções 

tributárias.  

g) assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e as demais 

despesas de materiais e serviços necessários ao cumprimento deste credenciamento. 

h) responsabilizar-se por todas as questões ligadas a recursos humanos e pagamentos, relativos a obrigações 

trabalhistas e previdenciárias dos profissionais prestadores dos serviços, vinculados ao credenciado; 

i) responsabilizar-se pelos danos causados a material, instrumentos ou equipamentos utilizados para a realização 

dos serviços, se constatado que tais prejuízos decorreram de mau uso. 

j) atender os pacientes, em consulta inicial ou reconsulta em, no máximo, 20 (vinte) dias corridos, salvo em casos de 

emergência, hipótese em que a consulta deverá ser agendada em, no máximo, 01 (um) dia. 

k) realizar os serviços de Odontologia com rigoroso atendimento ao disposto no termo de credenciamento, 

observando, inclusive, que os valores devidos pelos serviços prestados encontram-se elencados no Anexo V, 

sendo absolutamente vedada qualquer cobrança direta do usuário do Cartão Sesi, sob pena de 

descredenciamento.  

l) o interessado que optar em prestar serviços na modalidade A (nos consultórios fixos do SESI e nas Unidades 

Móveis), serão responsáveis pelos equipamentos e mobiliários que compõem os consultórios, conforme  Termo de 

Responsabilidade de Utilização do Espaço (ANEXO IV); 

m) utilizar, em todos os procedimentos odontológicos, materiais de marcas confiáveis no mercado, tais como: 

DENTSPLY, 3M, BD, DFL, SS WHITE, KG SORENSEN, H KULZER, VIVADENT. A utilização desses materiais 

será verificada quando das auditorias, conforme disposto neste edital. 

n) todos os procedimentos odontológicos deverão ter garantia de, no mínimo 06 (seis) meses, sem ônus para o 

paciente; 

o) a empresa deverá aceitar a realização de auditoria aleatória nos consultórios do SESI/PR, nas Unidades Móveis, 

realizadas através de dentistas do SESI/PR; 

6.2 PARA CREDENCIAMENTOS CUJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCORRERÁ NAS  DEPENDÊNCIAS DO 

CREDENCIADO (CREDENCIAMENTO EXTERNO) 



 
 

a) atender aos usuários do Cartão SESI;  

b) prestar serviços na modalidade constante no termo de credenciamento, nas dependências da credenciada, 

conforme necessidade de demanda indicada pelo SESI/PR; 

c) emitir relatórios mensais de produção e entregá-los nas Unidades do SESI gestora do serviço para realização das 

baixas no software odontológico, possibilitando a consolidação das informações, estando o pagamento 

condicionado à aprovação dos mesmos pelos profissionais do SESI/PR; 

d) enviar à Unidade do SESI/PR, na qual estiver vinculada, até o ultimo dia de cada mês, a relação de atendimentos 

com os valores referentes aos serviços prestados no período de 01 a 30 ou 31 do mês corrente. Após o SESI/PR 

aprovar os relatórios de produtividade, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da 

informação do faturamento, deverá ser emitida e entregue a Nota Fiscal de Prestação de Serviço até o dia 20 de 

cada mês, o pagamento ocorrerá 15 dias após o recebimento do documento fiscal na Unidade do SESI/PR..  

e) emitir nota fiscal à Unidade do SESI contratante do serviço, com o respectivo CNPJ (ANEXO VIII), especificando 

os detalhes dos serviços e período em que foram prestados e as seguintes informações: 

e.1) descrição detalhada da natureza do serviço prestado; 

e.2) especificação dos serviços realizados (nº de horas) data de realização dos serviços; 

e.3) número do contrato, local (cidade) da prestação dos serviços; 

e.4) valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação vigente; 

e.5) banco, nº da agência e da conta corrente da pessoa jurídica que prestou o serviço, exclusas contas de poupança. 

f) anexar para cada nota fiscal, cópias das Certidões Negativas do FGTS (CRF) e INSS (CND) e da folha de 

pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista que porventura prestem serviços ao SESI/PR e o 

comprovante de pagamento de seus prestadores de serviços, caso os tenha, bem como as respectivas retenções 

tributárias.  

g) responsabilizar-se por todas as questões ligadas a recursos humanos e pagamentos, relativos a obrigações 

trabalhistas e previdenciárias dos profissionais prestadores dos serviços, vinculados ao credenciado; 

h) utilizar, em todos os procedimentos odontológicos, materiais de marcas confiáveis no mercado, tais como: 

DENTSPLY, 3M, BD, DFL, SS WHITE, KG SORENSEN, H KULZER, VIVADENT. A utilização desses materiais 

será verificada quando das auditorias, conforme disposto neste edital. 

i) atender os pacientes, em consulta inicial ou reconsulta em, no máximo, 20 (vinte) dias corridos, salvo em casos de 

emergência, hipótese em que a consulta deverá ser agendada em, no máximo, 01 (um) dia. 

j) realizar os serviços de Odontologia com rigoroso atendimento ao disposto no termo de credenciamento, 

observando, inclusive, que os valores devidos pelos serviços prestados encontram-se elencados no Anexo V, 

sendo absolutamente vedada qualquer cobrança direta do usuário do Cartão Sesi, sob pena de 

descredenciamento.  

k) A empresa deverá permitir a identificação do credenciamento através de adesivo ou banner da logomarca do 

Cartão SESI. 

l) ter em suas instalações condições de acesso à internet: equipamento (computador e impressora colorida) e rede; 

m) todos os procedimentos odontológicos deverão ter garantia de, no mínimo 06 (seis) meses, sem ônus para o 

paciente; 

n) a empresa deverá aceitar a realização de auditoria aleatória nos consultórios particulares, realizada através de 

dentistas do SESI/PR; 

 

3) ITEM 13 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Passa a ter a seguinte redação: 

 

13.1 O SESI/PR poderá alterar ou revogar o presente regulamento, a qualquer tempo, desde que justificado. 



 
 

13.2 A existência de Credenciados, não obriga o SESI/PR a firmar as contratações que poderão advir, ficando 

facultada a realização ou utilização de licitações. 

13.3 O credenciamento que será firmado não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo as 

CREDENCIADAS responsabilidade única, exclusiva e total pelos serviços prestados, em nada correlacionado 

com o SESI/PR. 

13.4 Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Regulamento estão previstos em conta própria 

da dotação orçamentária do SESI/PR, para o ano em curso. 

13.5 Documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser apresentados em conjunto com a respectiva tradução 

juramentada.  

13.6 O SESI/PR reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, efetuar auditoria técnica ou administrativa nos serviços 

prestados pelas credenciadas, objeto deste Regulamento, e gerar relatórios sucintos destas auditorias que 

deverão ser vistados pela credenciada, atestando, desta forma, conhecimento do teor dos mesmos. 

13.7 O presente edital vigorará por 12 (doze) meses a contar de sua publicação, podendo ser renovado se de 

interesse do SESI/PR. Na hipótese de o presente contrato vir a ser prorrogado por prazo superior a 12 (doze) 

meses, poderá incidir sobre ele reajuste contratual sobre a tabela de procedimentos, mediante aplicação do 

índice INPC/IBGE ou outro que possa vir a substituí-lo. 

13.8 O SESI/PR se reserva ao direito de cancelar ou suspender o presente edital a qualquer tempo, se demonstrada 

sua necessidade. 

13.9 Para informações técnicas: Dra. Carin Caroline Pegoraro (e-mail carin.pegoraro@sesipr.org.br ou telefone (41) 

3271-9266). 

13.10 Para informações gerais (sobre o edital de credenciamento e documentação):  

joseane.kavamura@pr.senai.br  

 

 
4) ANEXO V – TABELA DE PREÇO ODONTOLOGIA – CARTÃO SESI 

Passa a ter a seguinte redação: 

 
 

TABELA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

PREVENÇÃO: A cada 06 meses 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
VALOR 

CREDENCIADO 
CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Exame clínico (consulta) e instrução de 

higiene bucal 
12,19 Básico 

Inclui exame clínico, orientação do uso do fio 

dental e escovação. 

Profilaxia por Arcada 13,34 Básico Realizada em crianças até 14 anos. 

EMERGÊNCIA: A emergência é considerada um atendimento único, ou seja, não pode ser paga quando houver realização de 

outros procedimentos na mesma consulta. 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
VALOR 

CREDENCIADO 
CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Curativo em caso de hemorragia bucal 

após extração  
13,00 Básico 

Consiste na aplicação de hemostático e sutura no 

alvéolo dentário. 

Curativo em caso de odontalgia 

aguda/pulpectomia/necrose  
23,00 Básico 

Consiste na abertura da câmara pulpar e remoção 

total ou parcial da polpa. Não aceito como 

curativo realizado entre sessões endodônticas. 

Tratamento de alveolite  19,55 Básico 
Consiste na curetagem e limpeza do alvéolo 

dentário. 

Incisão e drenagem de abscesso intra 

oral  
19,55 Básico 

Consiste na incisão e punção da secreção 

purulenta. 



 
 

Incisão e drenagem de abscesso extra 

oral  
23,00 Básico 

Consiste na incisão e punção da secreção 

purulenta. 

Emergência Inespecífica.                                                                                                     13,00 Básico 

Em casos de: Esplintagem, medicação, colagem 

de fragmentos, remoção de fragmento fraturado, 

pericoronarite. 

DENTÍSTICA: Inclui forramento 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
VALOR 

CREDENCIADO 
CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Restauração em Amálgama de 1 Face 

com Forramento 
20,70 Básico 

Os procedimentos da dentística referem-se a 

cada restauração de acordo com a quantidade de 

faces, independente se estiverem separadas ou 

não. Esses valores já incluem todas as etapas da 

restauração como preparo, matriz, forramento, 

aplicação do material. 

Restauração em Amálgama de 2 Faces 

com Forramento 
25,65 Básico 

Restauração em Amálgama de 3 Faces 

com Forramento 
29,33 Básico 

Restauração em Amálgama de 4 Faces 

com Forramento 
32,78 Básico 

Restauração Resina Fotopolimerizável 

com forramento - Dente  Anterior 01 

Face 

20,70 Intermediário 

Restauração Resina Fotopolimerizável 

com forramento - Dente  Anterior 02 

Faces 

25,65 Intermediário 

Restauração Resina Fotopolimerizável 

com forramento - Dente  Anterior 3 ou 

mais Faces 

29,33 Intermediário 

Restauração Resina Fotopolimerizável 

com forramento - Dente Posterior 01 

Face 

25,30 Intermediário 

Restauração Resina Fotopolimerizável 

com forramento - Dente Posterior 02 

Faces 

29,90 Intermediário 

Restauração Resina Fotopolimerizável 

com forramento - Dente Posterior 03 ou 

mais Faces 

36,80 Intermediário 

ODONTOPEDIATRIA: Crianças de 0 a 14 anos 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
VALOR 

CREDENCIADO 
CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Aplicação de Tópica de flúor 12,19 Intermediário 
Por boca sendo uma aplicação a cada 06 (seis) 

meses até a idade limite (14 anos). 

Aplicação de Selante  12,19 Intermediário 

Aplicados em dentes molares permanentes 

hígidos até a idade limite (14 anos). Permitido a 

cada 12 meses. 

Restauração de Ionômero de vidro    21,85 Intermediário 

Destinadas apenas para dentes decíduos. Se 

utilizadas para forramento, já estão incluídas no 

valor do procedimento restaurador. 

Pulpotomia 30,48 Especializado Inclui restauração. 

Tratamento Endodôntico de Dente 

Decíduo 
40,25 Especializado Necessário RX comprobatório inicial e final. 

Exodontia Simples  de Dentes Decíduos                                                                                        23,46 Intermediário Necessário RX comprobatório inicial e final. 

RADIOLOGIA 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
VALOR 

CREDENCIADO 
CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Radiografia Periapical (unidade) 7,25 Radiologia Não inclui levantamento periapical. 

Radiografia Interproximal (unidade) 7,25 Radiologia Máximo 02 (dois) para diagnóstico. 

Radiografia Panorâmica 43,07 Radiologia   



 
 

PERIODONTIA 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
VALOR 

CREDENCIADO 
CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Raspagem supra e sub gengival por 

Arcada 
18,29 Intermediário 

Por arcada com profilaxia e a cada 06 (seis) meses 

/ com aparelho de ultrassom e/ou cureta em 

bolsas até 4mm. 

Curetagem Sub Gengival por Arcada 

com Polimento  
44,28 Especializado 

Por arcada / tratamento não cirúrgico com 

aparelho de ultrassom e curetas em bolsas acima 

de 4mm. Este procedimento de curetagem inclui 

tratamento de raspagem supra e sub gengival. 

Tratamento de Abcesso Periodontal 23,46 Especializado   

Cirurgia Periodontal a Retalho, com 

Osteotomia/Osteoplastia,  por Hemiarco 
73,14 Especializado 

Por hemiarco, já inclui raspagem e curetagem 

supra e sub gengival. 

  

TABELA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

CIRURGIA 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
VALOR 

CREDENCIADO 
CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Exodontia simples 28,75 Básico 

Necessário RX comprobatório inicial e final. 

Exodontia de Raiz Residual 28,75 Básico 

Exodontia de 3º molar eruptado 57,50 Especializado 

Remoção de dente Incluso/Impactado  132,25 Especializado 

Apicectomia Unirradicular sem 

Obturação Retrógada 
58,65 Especializado 

Apicectomia Unirradicular com 

Obturação Retrógrada 
92,00 Especializado 

Apicectomia Multirradicular sem 

Obturações Retrógada 
86,25 Especializado 

Apicectomia Multirradicular com 

Obturações Retrógada 
132,25 Especializado 

Gengivectomia por segmento 48,88 Especializado 

Por segmento (hemiarco), com ou sem 

osteotomia / não poderá ser concomitante com 

cirurgia periodontal a retalho. 

ENDODONTIA 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
VALOR 

CREDENCIADO 
CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Tratamento Endodôntico Unirradicular 97,75 Especializado 
Todos os tratamentos endodônticos exigem 

apresentação de RX inicial e final. As radiografias 

intermediárias já estão incluídas no valor do 

tratamento. 

Tratamento Endodôntico Birradicular 132,25 Especializado 

Tratamento Endodôntico com 3 ou mais 

canais 
201,25 Especializado 

Troca de curativo em casos de 

reabsorção interna/lesão 

periapical/rizogênese incompleta 

12,19 Básico   

Núcleo de preenchimento Em CIV 21,85 Básico Para dentes tratados endodonticamente. 

PROCEDIMENTOS AVANÇADOS: Os procedimentos classificados como avançados dependem de liberação prévia do Núcleo 
do Cartão Sesi. 

PRÓTESE 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
VALOR 

CREDENCIADO 
CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Coroa de Jaqueta acrílica provisória 74,75 Avançado Necessário RX comprobatório inicial e final. 



 
 

Núcleo Metálico Fundido 97,75 Avançado Necessário RX comprobatório inicial e final. 

Prótese Fixa Metalocerâmica (ant/post) 419,75 Avançado Necessário RX comprobatório inicial e final. 

Prótese Fixa In Ceram (anterior) 494,50 Avançado Necessário RX comprobatório inicial e final. 

Prótese Parcial Removível em acrílico 

(com ou sem grampos) 
172,50 Avançado 

Independente da quantidade de dentes. 

Prótese Parcial Removível com grampos 

bilateral 
552,00 Avançado 

Prótese Parcial Removível para encaixes  609,50 Avançado 

Prótese Total  454,25 Avançado 

Prótese Imediata 356,50 Avançado Inclui rodete de cera, quando necessário. 

Reembasamento de Prótese Total 97,75 Avançado Independente da quantidade de dentes. 

Onlay/Inlay em cerâmica 287,50 Avançado Necessário RX comprobatório inicial e final. 

Onlay/inlay em resina cerâmica 224,25 Avançado Necessário RX comprobatório inicial e final. 

Faceta porcelana (incluso provisório) 322,00 Avançado 

Inclui provisório / indicada para segmento 

anterior (canino a canino) com restaurações 

extensas nas faces interproximais ou em dentes 

com tratamento endodôntico e alteração de cor. 

Necessário RX comprobatório inicial e final. 

Prótese Fixa Adesiva Metalocerâmica 615,25 Avançado Necessário RX comprobatório inicial e final. 

Prótese Fixa Adesiva Fibra de Vidro 494,50 Avançado Necessário RX comprobatório inicial e final. 

Placa de Bruxismo (acrílica) 184,00 Avançado Em acrílico, inclui ajustes. 

Placa Miorrelaxante (acetato/silicone) 149,50 Avançado Em acetato ou silicone. 

Reconstrução em resina composta 57,50 Avançado Necessário RX comprobatório inicial e final. 

Faceta em resina composta 69,00 Avançado 

Indicada para segmento anterior e com 

restaurações extensas nas faces interproximais 

ou dentes com tratamento endodôntico e 

alteração de cor. Necessário RX comprobatório 

inicial e final. 

ORTODONTIA 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
VALOR 

CREDENCIADO 
CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Manutenção mensal sem cobrança do 

aparelho 
65,00 Avançado 

Quebra de brackets até 4 peças está incluso no 

valor da manutenção, caso contrário acertar 

direto com o profissional. 

Aparelho Móvel 65,00 Avançado Valor único. 

  

TABELA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

CLAREAMENTO 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
VALOR 

CREDENCIADO 
CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Caseiro  300,00 Avançado 

Confecção da moldeira individual incluso material 

e orientações ao paciente com acompanhamento 

do tratamento. 

Laser 600,00 Avançado 
Aplicação no consultório - máximo 3 sessões , 

sendo 3 aplicações por sessão. 



 
 

Interno  200,00 Avançado 

Por elemento em até 04 (quatro) sessões está 

incluso restauração provisória. Necessário RX 

comprobatório inicial e final. 

IMPLANTE 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
VALOR 

CREDENCIADO 
CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Parte cirurgica 700,00 Avançado 
Por peça cirúrgica. Necessário RX comprobatório 

inicial e final. 

Coroa metalocerâmica 805,00 Avançado 
Coroa definitiva / por elemento. Necessário RX 

comprobatório inicial e final. 

Coroa acrílica 207,00 Avançado 

Coroa provisória / por elemento/ para dentes 

anteriores. Necessário RX comprobatório inicial e 

final. 

RETRATAMENTO 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
VALOR 

CREDENCIADO 
CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Retratamento Endodôntico 01 conduto 132,25 Avançado 

Necessário RX comprobatório inicial e final. Retratamento Endodôntico 02 condutos 184,00 Avançado 

Retratamento Endodôntico 03 ou mais 

condutos 
264,50 Avançado 

  

 
 
 

As demais disposições permanecem inalteradas 

 

 

Curitiba, 04 de março de 2015. 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO FARES 
Superintendente do SESI/PR 

 
 
 

 


