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PREÂMBULO 

A Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 

042/2020, do dia 10/01/2020, torna pública a abertura da licitação na modalidade PREGÃO 

(ELETRÔNICO) Nº 015/2020, do tipo “menor preço”, por item, objetivando contratação dos 

serviços de terceiros para manutenção preventiva e corretiva dos consultórios odontológicos 

com fornecimento de peças de reposição, localizados nas Unidades Básicas de Saúde e no 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme detalhamentos constantes deste 

termo de Referência. 

A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto 

Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 alterada 

pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014, decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro 

de 2019, Decreto Municipal 036/2014 e demais normas pertinentes. 

Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 

ANEXO I – Termo de referência e Especificações Detalhadas Objeto;  

ANEXO II – Modelo de proposta de preços; 

ANEXO III - Minuta do contrato. 

A licitação observará o local e horários a seguir: 

 

Recebimento das propostas até: 30/06/2020 às 08 (oito) horas (horário oficial de Brasília) 

Início da sessão de disputa de preços: 30/06/2020 às 09 (nove) horas (horário oficial de 

Brasília) 

Sistema eletrônico utilizado: COMPRASNET 

Endereço eletrônico do sistema: www.comprasnet.gov.br 

Dados para contato: 

Pregoeira: Maria Lúcia Rodrigues E-mail: licitacao@salgueiro.pe.gov.br 

Fones: (87)3871-7070 Ramal 237 

Endereço: Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – 

Salgueiro/PE. 
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições 

de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

1.1. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá ainda se CREDENCIAR perante o 

provedor do sistema do pregão eletrônico, através do sítio www.comprasnet.gov.br. 

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Salgueiro, 

credenciado na função de Pregoeira(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para os sistemas de compras eletrônicas utilizados pela Administração Direta, 

disponível no Portal Eletrônico de Compras Governamentais, no endereço www.comprasnet.gov.br. 

1.3. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública 

observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no 

sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

1.4. Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação no Comprasnet 

e as constantes deste Edital e de seus Anexos, prevalecerão estas últimas. 

2. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação contratação dos serviços de terceiros para manutenção 

preventiva e corretiva dos consultórios odontológicos com fornecimento de peças de reposição, 

localizados nas Unidades Básicas de Saúde e no Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO), conforme detalhamentos constantes deste termo de Referência. 

3. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Os valores máximos para contratação são os constantes do Anexo I a este Edital. 

3.2. Os recursos financeiros para o pagamento do objeto deste Pregão correrão à conta da 

seguinte Dotação Orçamentária: 

 

UNIDADE GESTORA: 2 – Fundo Municipal De Saúde Salgueiro  

ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: 8000 – Secretaria de Saúde.  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8002 – Fundo Municipal De Saúde  

AÇÃO: 1.178 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS 

PERMANENTES. DESPESA: 1740 - Elemento: 4.4.90.52 - FONTE 24 – INVESTIMENTO SUS. 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão (eletrônico) os interessados que atenderem a todas as 

exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação. 

4.2. estiverem devidamente CADASTRADAS no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF, de responsabilidade da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, de acordo com 

o art. 19, I, do Decreto nº 10.024/2019. 

4.3. Como requisito para a participação no Pregão (eletrônico), o licitante deverá declarar, em 

campo próprio do Sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

está em conformidade com as exigências previstas neste Edital. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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4.4. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual deverá fazer a declaração, conforme o item anterior, mesmo que 

tenham restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal. 

4.5. A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da 

microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual no processo licitatório, 

porém será considerada como desistência da empresa do exercício das referidas prerrogativas 

(benefícios em licitações públicas previstos na Lei Complementar nº 123/2006). 

4.6. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá ainda se CREDENCIAR perante o 

provedor do sistema do pregão eletrônico, através do sítio www.Comprasnet.gov.br. 

4.7. O credenciamento far-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.8. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

4.9. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do 

licitante, inclusive qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. Ao provedor 

do sistema ou à Prefeitura Municipal de Salgueiro – PE, não competem a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que provocados por terceiros. 

4.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo, ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 

bloqueio de acesso. 

4.11. Ficarão impedidas de participar: 

4.11.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura 

Municipal de Salgueiro; 

4.11.2. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

4.11.3. Empresas ou pessoas impedidas de licitar ou contratar com o Estado de Pernambuco; 

4.11.4. Pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993;                                                                                                                                                              

4.11.5. Pessoas físicas, as associações civis qualificadas ou não com OS (organizações sociais) ou 

OSCIP (organizações da sociedade civil de interesse público), conforme Acórdão do Plenário do 

Tribunal de Contas da União nº 746/2014, e outras entidades que, em função de sua natureza 

jurídica, não podem executar o objeto da presente licitação. 

4.11.6. Por ocasião do envio da proposta e dos documentos de habilitação, como condição para 

participação neste Pregão Eletrônico, a licitante deverá declarar, em CAMPO PRÓPRIO DO 

SISTEMA ELETRÔNICO, de acordo com o modelo de declaração padrão disponibilizado pelo 

referido Sistema: 

4.11.7. – que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus Anexos e 

também que cumpre plenamente os requisitos de habilitação neles definidos; 

4.11.8. – que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
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4.11.9. – Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente que não emprega 

menor, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal de 1988; 

4.11.10. – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparada, sujeitará a licitante às sanções legais, além das previstas neste Edital. 

4.11.11. - Para usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/06, a licitante 

deverá declarar-se como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, devendo, para 

tanto, apresentar documento gerado pela Receita Federal que comprove essa situação, podendo, as 

microempresas e empresas de pequeno porte, alternativamente, apresentar certidão expedida pela 

Junta Comercial que atesta a sua condição. 

4.11.12. - O próprio sistema disponibilizará a licitante a opção de declarar-se como microempresa, 

empresa de pequeno porte ou equiparada (cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei 11.488/07 e 

pessoa física ou empresário individual enquadrados nas situações previstas no art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/06). A não manifestação de enquadramento, quando indagado pelo sistema 

eletrônico, implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no 

intuito de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei supramencionada. 

5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS 

5.1 O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através do provedor do sistema  

do pregão eletrônico, no endereço: www.Comprasnet.gov.br. 

5.2. Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá comprovar 

a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

5.3. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o 

credenciamento preferencialmente no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data limite de 

apresentação das propostas iniciais. 

5.4 Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances 

de preços e praticar todos os demais atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas utilizados 

nas licitações.          

5.5 O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações. 

5.6 O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 

canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Administração, devidamente 

justificado. 

5.7 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à administração a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.8 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
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realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

6 PROPOSTA 

6.1 No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá encaminhar, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços expressos em moeda nacional, 

em os valores unitários, com no máximo duas casas decimais, de acordo com horários estabelecidos 

no edital do Pregão. 

6.2 A proposta de preços será elaborada eletronicamente, com base nas condições definidas neste 

edital, e deverá conter: 

a) Descrição do objeto da licitação, já contemplado no sistema; 

b) Especificação dos preços unitários de cada item do objeto licitado, os quais serão 

totalizados automaticamente pelo sistema; 

 

6.3 As exigências constantes das alíneas “c” do subitem 6.2 anterior deverão ser atendidas por 

intermédio de arquivo a ser anexado à proposta de preços nos moldes de funcionalidade do 

Sistema Comprasnet por ocasião da formalização de preços pelos licitantes participantes. 

 

6.4 Em caso de redução do valor proposto, após o encerramento da sessão de lances, o licitante que 

apresentar o menor preço final deverá adequar a proposta ao lance final ofertado, preenchendo no 

sistema os novos preços unitários dos itens vencedores. 

6.5 Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão de obra, encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, contribuições, transportes, fretes e quaisquer outros 

custos ou despesas que incidam sobre a prestação do objeto a ser contratado. 

6.6 Os preços finais (unitários e totais) ofertados não poderão ultrapassar os preços unitários e 

totais máximos fixados neste Edital. 

6.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, 

apresentarem preços inexequíveis, ou contiverem irregularidades insanáveis. 

6.8 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.9 A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

sessão de abertura do Pregão, independentemente de declaração do licitante. 

6.10 Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta de preços, 

solicita-se, quando do encaminhamento da proposta final escrita ou da documentação de habilitação, 

a juntada dos dados do responsável da empresa que assinará o futuro contrato. 

7 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 A comprovação de habilitação dos licitantes será realizada observando-se o procedimento a 

seguir: 

a) A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 

eventual documentação complementar especificada neste Edital; 

b) As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão 
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apresentar documentos que supram tais exigências; 

c) Na impossibilidade da realização da habilitação na forma das alíneas “a” e “b” 

anteriores, o licitante com menor preço após a fase de lances deverá, no prazo de 3 (três) dias úteis, 

encaminhar os documentos de habilitação exigidos no subitem 7.2 a seguir; 

d) No caso da alínea “c” anterior, os documentos deverão ser apresentados em cópias 

autenticadas por tabelião ou autenticados por servidor da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Salgueiro a vista dos originais; 

e) Os documentos de habilitação deverão ser entregues no endereço indicado no Preâmbulo 

deste Edital por intermédio do Correio ou portador. 

 

7.2 Para fins de habilitação neste processo, serão exigidos os seguintes documentos: 

Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, devidamente 

registrados na Junta Comercial, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, abrangendo inclusive os 

créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do 

parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão 

de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do  licitante; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão 

de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 

1.470/2011 do TST; 

7.2.1 Qualificação Técnica 

a) Atestado (s) técnico (s) expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

em papel timbrado do emissor, que comprove (m) ter a empresa licitante fornecido, de maneira 

satisfatória e a contento ou vulto similar com o objeto da presente licitação. 

7.2.2 Qualificação Econômico-Financeira 
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b) Certidão negativa de falência e concordata e/ou recuperação judicial expedida dentro de um 

prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes de habilitação, 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento. As 

Certidões que pesquisem apenas processos do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) deverão 

vim acompanhadas de certidão de pesquisa de processos físicos. 

7.3    As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. Considera-se restrição, ensejando a aplicação do § 1º, do art.43 da Lei 

Complementar Federal nº 126/2006, a não apresentação da referida documentação, bem como 

a verificação da não regularidade fiscal e trabalhista, pelo Pregoeira, na sessão, por 

intermédio de consultas a sites oficiais. 

7.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado, às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerido 

pelo licitante, mediante apresentação de justificativa, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

7.3.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.3.1, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

7.4 Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta, solicita-se a  

juntada dos dados do responsável da empresa que assinará o futuro contrato. 

8 PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

8.1 A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, 

aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda a Lei Complementar nº 

123/2006 e 147/2014 e decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,  Decreto 

Municipal 036/2014   e demais normas pertinentes. 

8.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, admitindo-se como 

critério de aceitabilidade os preços máximos fixados no termo de referência deste edital. 

8.3 O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

8.4 A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início a 

sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, na forma 

prevista neste edital, passando o Pregoeira a examinar as propostas. 

8.5 A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda às especificações e condições fixadas no Edital; 

b) Que não permitam aferir a compatibilidade do(s) produto(s) ofertado(s) com as 

especificações do edital;                                                                                                                                                                

c) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes. 
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8.6 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. 

8.7 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão efetuada pelo próprio licitante. 

8.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

8.9 A cada lance ofertado, o licitante será informado de seu recebimento e respectivo horário de 

registro e valor. 

8.10 O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

8.11 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

ser de R$ 1,00 (um real). 

8.12 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.13 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública. 

8.14 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.15 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

8.16 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.17 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 

etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação 

da proposta de menor preço. 

8.18 Em caso de empate, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, será assegurada, como 

critério de desempate, preferência de contratação para a microempresa, empresas de pequeno porte 

ou microempreendedor individual, cuja proposta seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à 

proposta mais bem classificada no final dos lances do pregão. 

8.19 Para efeito do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) Encerrada a fase de lances no Pregão, o licitante enquadrado como microempresa, 

empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual mais bem classificado será convocado 

para apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, no prazo máximo de 05 minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

b) Em caso de apresentação da nova proposta, na forma da alínea “a”, será examinada a 
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aceitabilidade da proposta e os requisitos de habilitação; 

c) Não sendo apresentada nova proposta,  na  forma da alínea “a”,   ou não   ocorrendo   a 

contratação, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte ou 

microempreendedor individual remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, 

na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito; 

d) O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual. 

8.20 No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno 

porte e microempreendedores individuais (situação esta possível de ocorrer quando as empresas não 

oferecerem lances), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá 

exercer o direito de preferência previsto no item. 

8.21 Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual na forma do item anterior, o objeto será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos de aceitabilidade 

da proposta e dos documentos de habilitação do licitante. 

8.22 Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresas, empresas de pequeno 

porte e microempreendedores individuais, previsto no art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006 

proceder-se-á na forma do art. 45 do dispositivo legal mencionado. 

8.23 Havendo aceitação da proposta melhor classificada, quanto ao objeto e ao preço, observados 

os valores máximos fixados nesta licitação, a Pregoeira poderá encaminhar contraproposta 

diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 

proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. A negociação 

em apreço deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, para que possa ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta mais bem classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído, na 

respectiva Ata, o registro dos preços cotados iguais ao do licitante vencedor, na sequência de 

classificação do certame. Os licitantes irão demonstrar interesse por meio do chat do sistema 

eletrônico utilizado. 

8.25 Realizada a negociação, a Pregoeira procederá com a habilitação na forma do item 7 deste 

Edital. 

8.26 Para cumprimento do item 7 deste Edital, bem como no caso de pronunciamento de 

aceitabilidade final da proposta, a sessão poderá ser suspensa para aguardo do envio e recebimento 

da documentação de habilitação e proposta ajustada. A data e horário para retomada da sessão do 

pregão serão comunicados pela Pregoeira, através do Sistema, com antecedência mínima de 24 

horas. 

8.27 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, será a empresa considerada 

vencedora por decisão motivada da Pregoeira. 

8.28 Se a oferta não for aceitável ou se  o licitante desatender às exigências   habilitatórias,                                                                                                                  

Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
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classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor. 

8.29 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no item anterior. 

8.30 No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado a Pregoeira 

exigir os documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos necessários, quando 

pertinente para agilização do procedimento. 

8.31 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 

penalidades estabelecidas neste Edital. 

8.32 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas 

de publicidade. 

8.33 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando a 

Pregoeira, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados. 

8.34 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

8.35 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação 

nos Diários oficiais.  

9 DILIGÊNCIA 

9.1 A Pregoeira poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços 

unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que 

julgar necessários. 

9.2 Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeira(a) ou autoridade 

superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 

9.3 Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, será 

permitida a inclusão de documentos ou informação necessários para apurar fatos existentes à época 

da licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação dos participantes, porém não 

documentados nos autos. 

10 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão 

por meio do e-mail (licitacao@salgueiro.pe.gov.br) ou entrega na Sede da Prefeitura       Municipal.  

10.2 A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações em até um dia útil 

antes da data limite de envio de proposta, definido no Edital. 

10.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

10.4 A decisão do Pregoeira sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao licitante 

mailto:licitacao@salgueiro.pe.gov.br
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interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para abertura das propostas, 

podendo tal comunicação ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o registro no “chat”. 

10.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá 

fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado 

juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias corridos. Os interessados ficam, desde logo, intimados a 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, conforme prevê o art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 

10.6 Os memoriais de recurso e de contrarrazões poderão ser encaminhados por e-mail 

(licitacao@salgueiro.pe.gov.br), entregues pessoalmente à Comissão de Licitação ou protocolados 

na Sede da Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE. Em todos os casos, é de responsabilidade do 

licitante interessado a escolha do meio para encaminhamento. 

10.7 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso, e a 

adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira ao licitante vencedor. 

10.8 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

10.9 Os recursos contra decisões do Pregoeira terão efeito suspensivo. 

10.10 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.11 As razões de recursos serão dirigidas a (autoridade superior), por intermédio da Pregoeira 

que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo fazê-

lo subir, devidamente informado para decisão final. 

10.12 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

previsto ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 

para responder pelo proponente. 

10.13 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado 

para assinar o contrato no prazo definido neste Edital. 

11 CONTRATAÇÃO 

11.1 PRAZO DO CONTRATO 

11.1.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses. 

11.2 FORMALIZAÇÃO 

11.2.1 A Secretaria de Saúde, após a homologação do resultado da licitação, convocará os 

licitantes classificados para assinar contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do 

recebimento do documento oficial de convocação. 

11.2.2 O prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual 

período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

11.2.3 No ato de assinatura do Contrato, a pessoa designada para assinar o contrato deverá 

comprovar os necessários poderes para realização deste ato. 

11.2.4 O licitante vencedor deverá, durante a execução contratual, manter todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do 

mailto:(licitacao@salgueiro.pe.gov.br
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instrumento de contratação. 

11.2.5 O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do  objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da 

Lei nº 8.666/1993. 

11.3 RESCISÃO CONTRATUAL 

11.3.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, 

conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.3.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da  

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 

Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 

11.3.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

11.4 PAGAMENTO 

11.4.1 Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica, ou dos documentos exigidos 

como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação 

automática do prazo de vencimento da obrigação do Município. 

11.4.2 O pagamento será efetuado após entrega dos materiais solicitados com emissão de Nota 

Fiscal mediante a entrega, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável. O 

recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao seu Setor Financeiro do Município, para 

emissão de empenho acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o 

pagamento. 

11.4.3 A Secretaria de Saúde verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos 

tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento 

da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente. 

11.4.4 A Secretaria de Saúde deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

11.4.5 A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

11.5 PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO 

11.5.1 Os materiais serão entregues em conformidade com as especificações constantes deste 

Edital e da proposta da empresa vencedora. 

11.5.2 O prazo de entrega dos materiais será de no prazo máximo de até 10 (dez) dias após a 

emissão da Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de compras da Prefeitura Municipal de 

Salgueiro. 

11.5.3 O objeto da contratação será recebido provisória e definitivamente pela Secretaria de 

Saúde, após conferência e verificação da conformidade dos produtos com as especificações 

constantes na proposta apresentada, inclusive contrato ou outro documento legal que comprove a 
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garantia e suporte do produto junto ao fabricante.                                                                                            

11.5.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-            

profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

11.5.5 Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá ser 

recusado de pronto, mediante Termo de Recusa, ficando dispensado o recebimento provisório, e 

fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor; 

11.5.6 A contratada garantirá a integridade de cada unidade do equipamento fornecido, 

obrigando-se a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, aquele em que se 

verificarem vícios, defeitos, incorreções ou que se apresentar danificado ou com suas características 

alteradas, em razão dos materiais empregados e de transporte, descarga, montagem, instalação ou 

outra situação que não possa ser imputada à Administração. 

11.5.7 Os produtos fornecidos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, no 

endereço: Av. Aurora de Carvalho Rosa, 2240  – Salgueiro, em dias úteis horário de 08h00 ás 

13h00. 

11.5.8 Não serão aceitas entregas parciais, devendo ser entregue o quantitativo total descrito na 

ordem de fornecimento. 

12 PENALIDADES 

12.1. O cometimento de irregularidades no procedimento licitatório ou na execução do contrato 

administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis 

Federais nº 8.666/93 e 10.520/02. 

12.2. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, o licitante ficará impedido de licitar e 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% 

(trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes 

casos: 

a) Apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Não mantiver a proposta    

e) Deixar de entregar documentação exigida no certame e quando esta conduta caracterizar 

fraude à licitação pública; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa   

12.3.   A Secretaria de Saúde representará a Administração sempre que verificar indícios de 

cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo. 

12.4.     As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a 

CONTRATADA às seguintes sanções: 

I - Advertência; quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes da 

presente ata constitua falta leve, assim entendida aquela que não acarreta prejuízo significativo para 
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a execução do objeto da ata; 

II - Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso na execução do objeto contratual, em relação ao prazo estipulado: 0,25% a 

1% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia 

decorrido, até o limite de 10% do valor de referência; 

b) pela recusa em executar o objeto contratual, caracterizada em 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo estipulado: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual 

remanescente ainda não cumprido. 

c) pela demora em refazer a execução do objeto contratual rejeitada ou corrigir falhas na 

execução do objeto contratual, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,25% a 

1% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia 

decorrido; 

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução do objeto contratual, 

entendendo-se como recusa a não execução do objeto contratual nos 5 (cinco) dias que se seguirem 

à data da rejeição: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente 

ainda não cumprido; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis 

Federais nos 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% a 1% do valor global do 

contrato, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, para cada evento; 

III  - impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, da CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

12.5. A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 

I - Atraso injustificado na execução do contrato; 

II - Inexecução total ou parcial do contrato. 

12.6. O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será aplicada 

quando o atraso for superior a 5 (cinco) dias. 

12.7. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades. 

12.8. O valor correspondente à multa será descontado dos pagamentos subsequentes devidos pelo 

CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado judicialmente. 

12.9. Objetivando evitar dano ao Erário, a Administração poderá adotar medida cautelar para 

suspender o pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser aplicada 

até o término do processo administrativo. 

12.10. As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia e de 

interposição de recurso. 
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12.11. Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento do 

interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 

13 DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

Administração revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato    superveniente    

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 

fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

13.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis.   

13.3 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

13.4 Caso não seja realizado na sessão pública, o licitante vencedor deverá adequar sua 

proposta ao seu lance ou negociação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados, da data da 

realização do pregão. A não apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente prevista, 

bem como na sua desclassificação. 

13.5 A homologação do presente certame e outros atos que tenha publicação obrigatória na 

imprensa oficial srão publicadas em diário oficial. 

13.6 Os demais atos pertinentes a esta licitação serão publicados na página da Prefeitura 

Municipal na internet (www.salgueiro.pe.gov.br) e nos diários oficiais. 

13.7 Após a publicação da homologação do certame, os envelopes contendo os documentos de 

habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada na Sala da Pregoeira e Equipe de 

Apoio (sala da Comissão de Licitação), localizada na Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora 

das Graças, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

13.8 Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o contrato, 

no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da homologação, ou, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação regular, a Pregoeira 

poderá convocar, para substituir a Empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada 

a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das 

exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público. O edital 

completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no endereço: 

http://salgueiro.pe.gov.br/serv_licitacoes.htm, e ainda, poderá ser consultado e/ou retirado na sala da 

Comissão de Licitação, que prestarão todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados             

neste                               Pregão, estando       disponíveis     para atendimento nos dias úteis, das 

8h às 12h, na Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças, nesta Cidade ou pelo 

telefone (87) 3871-7070 Ramal 237 e-mail: licitacao@salgueiro.pe.gov.br. 

13.9    Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira. 

http://salgueiro.pe.gov.br/serv_licitacoes.htm
mailto:licitacao@salgueiro.pe.gov.br.
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13.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Salgueiro, Estado de Pernambuco. 

Salgueiro, 02 de Maio de 2020. 

 

Maria Lúcia Rodrigues 

Pregoeira 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 026/2020 

  

1. - DA FUNDAMENTAÇÃO  - Este documento foi elaborado a luz da lei 8.666/93, como 

peça integrante e indissociável de um procedimento licitatório, tendo por finalidade a 

contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e 

periféricos odontológicos, com fornecimento de peças e reposição. Para tanto, a contratação 

em tela se destina precipuamente em assegurar a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração na aludida prestação 

dos serviços. 

 

2. DO OBJETIVO 

2.1. O Termo de Referência, ora apresentado, visa definir diretrizes para contratação dos serviços de 

terceiros para manutenção preventiva e corretiva dos consultórios odontológicos com 

fornecimento de peças de reposição, localizados nas Unidades Básicas de Saúde e no Centro 

de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme detalhamentos constantes deste termo de 

Referência.  

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. Os consultórios odontológicos do Fundo Municipal de Saúde de  Salgueiro são 

composto por vários equipamentos eletroeletrônicos extremamente necessários à prática da 

Odontologia, descritos no Anexo A deste TR.   

3.2. Tais equipamentos, semelhantes a todos os tipos de aparelhos dessa categoria, e em 

razão de sua constante e intensa utilização, podem apresentar alguns problemas técnicos sem a 

devida manutenção preventiva e corretiva, prejudicando e paralisando os atendimentos 

odontológicos no Município 

3.3. Tal medida visa a obter uma manutenção contínua e preventiva dos referidos 

equipamentos, evitando uma série de transtornos e consequente paralisação dos atendimentos 

odontológicos. 

 

4. Meta física: 

O serviço a ser prestado possui estimativa de uso de 1 (uma) manutenção preventiva por mês, 

totalizando 12 (doze) manutenções preventivas em um ano, adicionando-se manutenções 

corretivas, por meio de solicitação,  conforme descrito neste Termo de Referência.  

 

5. O VALOR DA CONTRATAÇÃO 

6.  

6.1. O preço unitário considerado como estimativa, foi determinado com base em média 

aritmética simples das propostas comerciais obtidas por fornecedores do ramo. Com base em 

tal procedimento, estimou-se o valor total de R$ 190.200,00 (cento e noventa mil e duzentos 

reais), conforme anexo único do presente TR.;  

6.2. Os preços apresentados pelos licitantes deverão ser completos despesas indiretas, 

lucro, encargos, enfim tudo mais que possa contribuir para a composição do custo final, 



Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 
CNPJ: 11.361.243/0001-71 

 

 
 

 Prefeitura Municipal de Salgueiro  

 

conforme exigências editalícias e contratuais, não sendo admitido pleito posterior em 

decorrência da exclusão de quaisquer despesas incorridas. 

 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde até o 10 décimo dia útil 

do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente. 

 

8. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

8.1. Os serviços de manutenção preventiva deverão ter periodicidade mensal  

 

8.2. Considera-se como manutenção preventiva, entre outros, os serviços de: calibração e 

lubrificação, troca de peças, recarga, garrafas externas de reservatório de água dos equipos e 

mangueiras; correção de vazamentos de ar e água; limpeza; testes com a finalidade de evitar a 

ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e ininterrupto 

funcionamento dos equipamentos; 

8.3. Os equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, a serem atendidos pelo 

objeto desse contrato, compreendem também os que eventualmente estiverem dentro do prazo 

de garantia. As peças defeituosas que estejam na garantia serão fornecidas pelo fabricante/ 

fornecedor, podendo a empresa licitante instalar e fazer os ajustes necessários, desde que não 

descaracterize o contrato de garantia com o fornecedor.  

 

9. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

9.1. Compreende-se como manutenção corretiva, os serviços de reparos para eliminar 

defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso normal, visando restabelecer o perfeito, ininterrupto 

e regular funcionamento dos equipamentos; 

9.2. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados sempre que houver 

necessidade, mediante chamado técnico por parte da Secretaria de Saúde, para permitir a 

correção de defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos; 

 

10. DO ATENDIMENTO 

10.1. O atendimento às solicitações para manutenção de equipamentos da Secretaria de 

Saúde deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento 

da Ordem de Serviço ou solicitação via e-mail, encaminhada pela Coordenação de Saúde 

Bucal da Secretaria de Saúde, devidamente autorizado, devendo a contratada prestar os 

serviços no período compreendido entre 8:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto 

aos feriados, no local onde se encontram instalados os equipamentos; 

10.2. Fica assegurada a Secretaria de Saúde que o técnico da contratada deverá, dentro de 

no máximo 6 (seis) horas seguintes ao início do atendimento, sanar o defeito causador da 

paralisação do aparelho, bem como os defeitos intermitentes que estejam causando 

perturbações equivalentes à paralisação. 

 

 

11. DO RELATÓRIO TÉCNICO 
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11.1. A contratada, após a realização de toda e qualquer manutenção, deverá encaminhar, 

mensalmente, à Secretaria de Saúde, Relatório Técnico de todos os bens patrimoniais 

atendidos no período, no qual deverá constar a descrição do defeito apresentado, as peças 

substituídas, quando for o caso, bem como: o tipo de bem, data do reparo. 

 

12. DO PRAZO DE GARANTIA 

12.1. O prazo de garantia é de 3 (três) meses para os serviços de manutenção e para as 

peças utilizadas nos equipamentos, contados da data da conclusão dos reparos ou da devolução 

a Secretaria de Saúde dos equipamentos retirados para conserto, independentemente da 

natureza do defeito apresentado. 

12.2. O prazo de substituição/correção dos serviços e peças que apresentarem defeitos 

durante o prazo de garantia será de 05 dias úteis. 

 

13. DO PRAZO CONTRATUAL E DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.1. O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação, 

prorrogável de acordo com a legislação vigente. 

13.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, preferencialmente, em papel timbrado da(s) empresa(s) ou órgão(s) 

tomador(es) do serviço, devidamente assinado(s) comprovando a aptidão do licitante para o 

desempenho das atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos 

com o objeto desta licitação, sem quaisquer restrições; 

13.3. A execução do objeto contratual, mediante licitação, fundamentada na Lei 8.666/93, 

obedecerá às estipulações deste Termo de Referência, do edital e do respectivo contrato, além 

das obrigações assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida ao Fundo Municipal 

de Saúde de Salgueiro, contendo os valores unitários e global, bem assim nos demais 

documentos constantes do procedimento administrativo pertinente. 

 

 

 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde até o 10 décimo dia útil 

do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto por servidor 

responsável designado pela contratante. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
15.1. A Secretaria Municipal de Saúde obriga-se a: 

15.2. cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato; 

15.3. efetuar, com pontualidade, os pagamentos à contratada, após o cumprimento das 

formalidades legais; 

15.4. anotar em registro próprio e notificar à contratada, por escrito, a ocorrência de 

eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

15.5. assegurar o livre acesso dos empregados da contratada, quando devidamente 

identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas; 
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15.6. fornecer à contratada, todos os esclarecimentos necessários para execução dos 

serviços e demais informações que esta venha a solicitar para o desempenho dos serviços 

contratados; 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
16.1. A contratada obriga-se a cumprir fielmente o estipulado no edital, seus anexos e na 

sua proposta e em especial: 

16.2. executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos 

odontológicos de propriedade do Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro, com esmero e 

perfeição, em conformidade com as disposições deste instrumento; 

16.3. utilizar nos equipamentos peças ou componentes genuínos ou recomendados pelo 

fabricante, de configuração idêntica ou superior, por ocasião da execução de manutenção 

preventiva e corretiva; 

16.4. retirar e devolver o equipamento que necessite de manutenção fora da Secretaria de 

Saúde, no local determinado pela Secretaria de saúde (Unidas de Saúde), arcando com as 

despesas de retirada e devolução; 

16.5. devolver, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, o equipamento retirado para 

conserto em laboratório, salvo no caso de impossibilidade, a qual deverá ser devidamente 

justificada e constar do Relatório Técnico; 

16.6. deixar os equipamentos em condições de perfeito, ininterrupto e regular 

funcionamento, através de pessoal treinado e especializado, não se admitindo a transferência 

de responsabilidade a terceiros ou fabricantes dos mesmos; 

16.7. arcar com despesas incidentes direta ou indiretamente sobre a assistência técnica 

durante o prazo de garantia dos equipamentos manutenidos; 

16.8. recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os empregados necessários à 

perfeita execução dos serviços contratados; 

16.9. fornecer à Secretaria de Saúde todas as informações por ela solicitadas, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis; 

16.10. apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo 

estipulado no  pedido, documentação referente às condições exigidas no instrumento 

contratual; 

16.11. comunicar imediatamente, ao fiscal do contrato, toda e qualquer irregularidade ou 

dificuldade que impossibilite sua execução; 

16.12. o atraso na apresentação, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos 

como condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo em igual 

número de dias de vencimento da obrigação do Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro. 

16.13. possuir, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as 

ferramentas e equipamentos necessários, ficando responsável por sua guarda, conservação e 

transporte; 

16.14. assumir total responsabilidade pela conservação, manutenção, guarda e reposição dos 

equipamentos e materiais de propriedade da Secretaria de saúde. 

16.15. restituir, ao término do prazo de vigência contratual, todo e qualquer equipamento 

pertencente a Secretaria Municipal de saúde que esteja sob sua guarda, em perfeito e regular 

funcionamento; 

16.16. Substituir, remover, reparar, corrigir ou reconstituir, conforme determinado pela 

Secretaria de Saúde, às suas expensas, o objeto ou parte dele que não atenda às 
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especificações exigidas, em que se verifiquem imperfeições técnicas ou defeitos, no prazo de 

5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da notificação emitida pelo gestor do 

contrato. 

16.17. manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da referida aquisição estão 

previstas no orçamento para o exercício 2020:  

 

UNIDADE GESTORA: 2 – Fundo Municipal De Saúde Salgueiro ÓRGÃO 

ORÇAMENTÁRIO: 8000 – Secretaria de Saúde. - UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA: 8002 – Fundo Municipal De Saúde - FUNÇÃO: 10 – Saúde - 

AÇÃO: 2.230 –  Manutenção do Programa de Saúde da Família  DESPESA: 1807 - 

3.3.90.30.39 - 20/ Outros serviços de terceiros pessoa jurídica -R$ 150.200,00 - AÇÃO 

2241 - Manutenção do Programa Centro de Especialidades Odontológicas - CEO -  

DESPESA 238 -3.3.90.30.39 - 03 / Outros serviços de terceiros pessoa jurídica R$ 

40.000,00 

 

18.  DAS PENALIDADES  

18.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de 

Referência, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos 

artigos 77 a 80, 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, bem como o disposto no Decreto Estadual nº. 

5.965/10, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório; 

18.2. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, 

constar de justificativa protocolada na Secretaria Municipal de Saúde, até o 2º (segundo) dia 

útil anterior à data prevista para a execução do serviço e ou fornecimento de material; 

18.3. Se a CONTRATADA incidir nas condutas previstas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 

de julho de 2002 ou no Decreto Estadual 5.965/2010, a CONTRATANTE poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar-lhe, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções: 

I - advertência;  

II - multa;  

III - suspensão;  

IV - declaração de inidoneidade. 

 

18.4.  A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor e será aplicada nos 

seguintes limites máximos: I - 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo 



Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 
CNPJ: 11.361.243/0001-71 

 

 
 

 Prefeitura Municipal de Salgueiro  

 

dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada; II - 0,66 % 

(sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não 

realizada, observado o disposto no § 5º, a partir do trigésimo primeiro dia; III - 2% (dois por 

cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia de atraso, por 

descumprimento do prazo de entrega do objeto em conformidade com o edital, 

cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II; e IV - 10% (dez por cento) 

aplicado sobre o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da proposta do licitante, por 

ilícitos administrativos no decorrer do certame. 

 

 

________________________________________ 

Adja Georgia Barros Vieira  

Secretário Municipal de Saúde 

Portaria n° 1170/2018 
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PLANILHA DESCRITIVA 

 

 
 

ÍTEN 

 

DESCRIÇÃO 

 

UNID 

 

QUANT.

MENSAL 

 

QUANT. 

MESES 

 

VALOR 

MENSAL 

 

VALOR 

TOT. 

MENSAL 

 

VALOR  

( 12 MESES) 

01 Serviço de manutenção mensal 

nas unidades de saúde na zona 

rural e urbana do Município de 

Salgueiro, e calibração e 

lubrificação com reposição de 

peças (fornecido todo material 

pelo contratado) nos seguintes 

equipamentos quando necessário:   

Cadeira odontológica completa: 

cadeira equipo, unidade de água, 

refletor, placa eletrônica. 

Periféricos: autoclave, 

amalgamador, fotopolimerizador 

com luz halógena e LED,raio 

X;ultrassom com jato de 

bicarbonato;negatoscópio;canetas 

de alta e baixa rotação, bisturi 

elétrico, bomba a vácuo, motor 

de endodontia, recortador de 

gesso, vibrador de gesso, 

seladora, destiladora de agua. 

Revisão do Sistema Pneumático; 

mangueira, filtro de 

ar,compressor e conexões. 

Revisão da elétrica de 

alimentação dos equipamentos da 

sala odontológica .  Também 

inclui-se a instalação de 

equipamentos novos conforme 

previsão na planilha em anexo A. 

segue lista em anexo das 

unidades de saúde e CEO. 

Consultório 

completo e 

equipamento

s auxiliares. 

 

 

 

 

25 12 634,00 15.850,00 190.200,00 

 TOTAL      190.200,00 
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Anexo A 

 

RESIDENCIAL SANTO ANTONIO 

 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantidad

e 

model

o 

 Número 

serie 

AUTOCLAVE Cristofoli vita 

class 21 L 

cristofoli 1  10136335001

7 

COMPRESSOR SCHULZ  1  3714348 

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

 ALT 1  18364 

ULTRASSON   ALT 1   

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMADO

R DIGITAL 

ODONTOMI

X 

1  005310 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

D700 DABI 1  956603 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 DABI 1  15105 

DESTILADORA  CRISTOFOL

I 

1  WS3033B 

SELADORA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

APARELHO RX D700 DABI 1  001190654 

NEGATOSCOPIO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

CAMERA ESCURA   1   

BISTURI ELETRICO  EMAT 1  24907 

BOMBA A VÁCUO  ALT 1   

MICROMOTOR   2   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   2   

 

 

 

COHAB 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantida

de 

model

o 

 Numero serie 

AUTOCLAVE Cristofoli vita Cristofoli 2  VCA21031077L66
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class 21 L 

20 LITREOS 

STERMAX 7907 

23607 

COMPRESSOR  SCHULZ 1   

FOTOPOLIMERIZA

DOR 

 MICRODO

NT 

1  BS08191224 

ULTRASSON   KONDORT

CH 

1  SJE2051144 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMAD

OR DIGITAL 

ALT MIX 1  08917 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

OLSEN 

 

OLSEN 1  60409 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 OLSEN 1   

DESTILADORA  CRISTOFO

LI 

1  WS303B 

SELADORA  SELABEM 1   

APARELHO RX D700 DABI 1  001190649 

NEGATOSCOPIO  MICROEN 1  07189 

CAMERA ESCURA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BISTURI ELETRICO  EMAT 1   

BOMBA A VÁCUO  ALT 1   

MICROMOTOR   1   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   

 

MARIA PANTA 

 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantida

de 

mode

lo 

 Numero serie 

AUTOCLAVE Cristofoli vita 

class 21 L 

cristofoli 1  VCA21031083L66

7907 

COMPRESSOR SCHULZ  1   

FOTOPOLIMERIZA

DOR 

SEM FIO MICRODON

T 

1  BS08191277 

ULTRASSON   KONDORTE

CH 

1  SJE2051131 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMAD

OR 

SHUSTER 1  2LOLX 
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ANALOGICO 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 GNATUS 1  4872467214 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 GNATUS 2   

DESTILADORA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

SELADORA  BIOTRON 1   

APARELHO RX VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

NEGATOSCOPIO  UNEMAL 1   

CAMERA ESCURA   1   

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   1   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   

 

 

 

 

SANTO ANTONIO 

 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantidad

e 

model

o 

 Numero 

serie 

AUTOCLAVE  ALT 21 

LITROS 

1  09380 

COMPRESSOR SCHULZ  1  3120182 

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

 ALT 1  18368 

ULTRASSON   KONDORTEC

H 

1  SJE205112

9 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMADO

R DIGITAL 

ALT MIX 1  08921 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 OLSEN 1  61287 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 OLSEN 1   

DESTILADORA VAMOS  1   
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ADQUIRIR 

SELADORA   1   

APARELHO RX VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

NEGATOSCOPIO  UNEMAL 1   

CAMERA ESCURA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   1   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   

 

 

 

PAU  FERRO 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantidad

e 

model

o 

 Numero 

serie 

AUTOCLAVE  ALT 1   

COMPRESSOR 100 LITROS SCHULZ 1  0003773258 

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

SEM FIO MICRODONT 1  BS08191255 

ULTRASSON   KONDORTEC

H 

1  SJE2051127 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMAD

OR DIGITAL 

SHUSTER 

VIBRAMAT 

1  6NBH 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 GNATOS 1  4912725206 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 GNATOS 1  4912761206 

DESTILADORA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

SELADORA  BIOTRON 

SELABEM 

1  17070058 

APARELHO RX  PROCION 

ION 70X 

1  0101717200

2-B 

NEGATOSCOPIO  UNEMAL 1   

CAMERA ESCURA  VH37507 1   

BISTURI ELETRICO VAMOS  1   
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ADQUIRIR 

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   2   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   2   

 

CONCEIÇÃO 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantidad

e 

model

o 

 Numero 

serie 

AUTOCLAVE  ALT 21 

LITROS 

1  09374 

COMPRESSOR 100 LITROS SCHULZ 1  000377326

0 

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

 ALT 1  18363 

ULTRASSON   KONDORTEC

H 

1  SJE205113

9 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMADO

R ANALOGICO 

VIBRAMAT 1  2BHOX 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 GNATOS 1  487276721

2 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 GNATOS 2  487246721

2 

15104 

DESTILADORA  CRISTOFOLI 1  WS303B 

SELADORA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

APARELHO RX  PRODENTAL 1  14770 

NEGATOSCOPIO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

CAMERA ESCURA   1   

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   1   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   
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NOSSA SENHORA DE FATIMA 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantida

de 

mode

lo 

 Numero serie 

AUTOCLAVE 21 LITROS 

GARANTIA 

CRISTOFOL

I 

1  VCA21031084L66

7807 

COMPRESSOR 100 LITROS SCHULZ  1  3107424 

FOTOPOLIMERIZA

DOR 

COM FIO ALT 1   

ULTRASSON   KONDORTE

CH 

1  SJE2051145 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMAD

OR 

ANALOGICO 

VIBRAMAT 

 

1  2L004 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 OLSEN 1  83195 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 OLSEN 2  713500 

DESTILADORA  CRISTOFOL

I 

1  M18KW00568 

SELADORA  BIOTRON 

SELABEM 

1   

APARELHO RX  VAMOS 

ADQUIRIR 

1   

NEGATOSCOPIO  UNEMAL 1   

CAMERA ESCURA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   1   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   

 

SANTA MARGARIDA 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantidad

e 

model

o 

 Numero 

serie 

AUTOCLAVE COM DEFEITO STERMAX 1   

COMPRESSOR USO EM SCHULZ 1  3107424 
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COMUM COM O 

FATIMA 

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

 ALT 1  09593 

ULTRASSON   KONDORTEC

H 

1  SJE205112

8 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMADO

R DIGITAL 

VIBRAMAT 1  2BXOM 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 OLSEN 1  463189 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 OLSEN 2  713518 

713519 

DESTILADORA USO EM 

COMUM COM 

O  FATIMA    

SELADORA  BIOTRON 

SELABEM 

1   

APARELHO RX VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

NEGATOSCOPIO  UNEMAL 1   

CAMERA ESCURA VAMSO 

ADQUIRIR 

 1   

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   1   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   

 

PLANALTO 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantidad

e 

model

o 

 Numero 

serie 

AUTOCLAVE 21 LITROS ALT 1  09377 

COMPRESSOR 100 LITROS 2 

HP 

SCHULZ 1  F067416 

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

 ALT 1  18360 

ULTRASSON   KONDORTEC

H 

1  SJE2051134 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   
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AMALGAMADOR AMALGAMAD

OR 

ANALOGICO 

XRM DO 

BRASIL 

ODONTOMIX 

1  005308 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 OLSEN 1  63191 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 OLSEN 2  15658 

DESTILADORA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

SELADORA  SELAMAX 1  51956 

APARELHO RX VAMOS 

ADQUIRIR 

 1  0101717200

2-B 

NEGATOSCOPIO  UNEMAL 1   

CAMERA ESCURA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   1   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   

 

DIVINO 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantidad

e 

model

o 

 Número 

serie 

AUTOCLAVE  12 LITROS ALT 1  87321 

COMPRESSOR 100 LITROS SCHULZ 1  000377325

7 

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

COM FIO ALT 1   

ULTRASSON   KONDORTEC

H 

1  SJE205113

0 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMADO

R DIGITAL 

YG100 1   

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 GNATOS 1   

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 GNATOS 2   

DESTILADORA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   
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SELADORA  BIOTRON 

SELABEM 

1   

APARELHO RX D700 DABI 1  001190666 

NEGATOSCOPIO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

CAMERA ESCURA VAMSO 

ADQUIRIR 

 1   

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   1   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   

 

RIACHINHO 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantidad

e 

model

o 

 Número 

serie 

AUTOCLAVE SERCON HMC SERCON 1  138374 

COMPRESSOR  NÃO 

IDENTIFICAD

O 

1  000377325

8 

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

COM FIO ALT 1  18367 

ULTRASSON   KONDORTEC

H 

1  SJE205113

6 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMADO

R DIGITAL 

SHUSTER 1  2DHHN 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 UNIK 1  15344 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 UNIK 1  14751 

DESTILADORA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

SELADORA  BIOTRON 

SELABEM 

1   

APARELHO RX VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

NEGATOSCOPIO  MICROEM 1  07196 

CAMERA ESCURA   1   

BISTURI ELETRICO VAMOS  1   
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ADQUIRIR 

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   1   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   

 

NOSSA SENHORA APARECIDA 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantidad

e 

model

o 

 Número 

serie 

AUTOCLAVE 21 LITROS SERCON 1  1560303 

COMPRESSOR 100 LITROS SCHULZ 1  000377325

9 

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

COM FIO ALT 1  18369 

ULTRASSON   KONDORTEC

H 

1  SJE205113

5 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMADO

R DIGITAL 

YG100 1   

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

OLSEN OLSEN 1  60412 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 OLSEN 1   

DESTILADORA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

SELADORA VAMSO 

ADQUIRIR 

 1   

APARELHO RX VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

NEGATOSCOPIO  UNEMAL 1   

CAMERA ESCURA   1   

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   1   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   

 

PACS 
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item Descrição 

equipamento 

marca  

quantida

de 

model

o 

 Número serie 

AUTOCLAVE COM DEFEITO DIGITALI 

STERMAX 

1 

1 

 21184993 

23606 

COMPRESSOR   1   

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

COM FIO ALT 1  09589 

ULTRASSON   KONDORTE

CH 

1  SJE2051142 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMAD

OR 

ANALOGICO 

SHUSTER 1  26HHL 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 MZ 1  147531008010

18 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 MZ 2  4912761206 

DESTILADORA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

SELADORA  BIOTRON 

SELABEM 

1   

APARELHO RX VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

NEGATOSCOPIO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

CAMERA ESCURA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   1   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   

 

IV DISTRITO 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantida

de 

mode

lo 

 Número serie 

AUTOCLAVE  CRISTOFOL

I 

1  VCA21031078L66

7907 
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COMPRESSOR 50 LITROS 2 

HP 

MOTO MIL 1  000022791601/01 

FOTOPOLIMERIZA

DOR 

COM FIO ALT 1   

ULTRASSON   KONDORTE

CH 

1  SJE2051133 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMAD

OR 

ANALOGICO 

SHUSTER 1  2BHHB 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 GNATOS 1  10229030041 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 GNATOS 1   

DESTILADORA  CRISTOFOL

I 

1  M19JW01004 

SELADORA  SELABEM 1   

APARELHO RX  PROCION 

ION 70X 

1  00617114008-B 

NEGATOSCOPIO   1   

CAMERA ESCURA   1   

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   1   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   

 

OESTE 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantida

de 

model

o 

 Número 

serie 

AUTOCLAVE  STERMAX 1  55243 

COMPRESSOR  MOTOMIL 

SCHULZ 

1 

1 

 280319 

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

 KONDORTECH 

KONFORTECH 

1 

1 

 CK2810612

3 

ULTRASSON   KONDORTECH 1  SJE2051138 

BANDEJA 

ULTRASSON 

 PRISMA 1   

AMALGAMADOR AMALGAMAD

OR DIGITAL 

SHUSTER 

VIBRAMAT 

2  2BXLX 
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CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 ODONTOMEDI

CS 

2  15534 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 ODONTOMRDI

CS 

2  10039 

15533 

DESTILADORA  CRISTOFOLI 1   

SELADORA  BIOTRON 

SELABEM 

1  10090279 

APARELHO RX VAMOS 

ADQUIRIR 

 1  0101717200

2-B 

NEGATOSCOPIO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

CAMERA ESCURA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   1   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   

 

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantidad

e 

model

o 

 Número 

serie 

AUTOCLAVE  STERMAX 1  23608 

COMPRESSOR  BRASIL 1  D912333 

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

 KONDORTEC

H 

 

1  106806 

ULTRASSON   KONDORTEC

H 

1  SJE205113

2 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMADO

R DIGITAL 

SDL 1  BR3055 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 OLSEN 1  G1280 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 OLSEN 2   

DESTILADORA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

SELADORA  BIOTRON 

SELABEM 

1  17090276 
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APARELHO RX VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

NEGATOSCOPIO  MICROEN 1  04891 

CAMERA ESCURA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   2   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   

 

UMÃS 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantidad

e 

model

o 

 Número serie 

AUTOCLAVE  STERMAX 1  23603 

COMPRESSOR  MOTOMIL 1  25913900106 

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

COM FIO ALT 1   

ULTRASSON   KONDORTEC

H 

1  SJT2051141 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1   

AMALGAMADOR AMALGAMAD

OR  

SHUSTER 

VIBRAMAT 

1  2BHHM 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 OLSEN 1  60407 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 OLSEN 2   

DESTILADORA  CRISTOFOLI 1   

SELADORA  BIOTRON 

SELABEM 

1   

APARELHO RX  PROCION 

ION 70X 

1  01114417600

4-B 

NEGATOSCOPIO   1   

CAMERA ESCURA  ESSENCE 

DENTAL 

1  37518 

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1   

MICROMOTOR   1   
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CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3   

CONTRA ANGULO   1   

 

IMPERADOR 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantidad

e 

 model

o 

 Número 

serie 

AUTOCLAVE  ALT 1   09373 

COMPRESSOR SCHULZ  1   3225708 

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

  1    

ULTRASSON   KONDORTEC

H 

1   SJE205113

7 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  1    

AMALGAMADOR AMALGAMAD

OR DIGITAL 

ULTRAMAT 1   BR3112 

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 MZ 1   100801019 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 MZ 2   15352 

15353 

DESTILADORA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

SELADORA  BIOTRON 

SELABEM 

1    

APARELHO RX D700 DABI 1   001203734 

NEGATOSCOPIO  MICROEM 1   07191 

CAMERA ESCURA  VH37507 1    

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

MICROMOTOR   2    

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  3    

CONTRA ANGULO   2    

 

MONTE ALEGRE (UNIDADE A SER INSTALADA) 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  quantidade  modelo  Número 

serie 

AUTOCLAVE VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

COMPRESSOR VAMOS  1    
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ADQUIRIR 

FOTOPOLIMERIZADOR VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

ULTRASSON  VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

BANDEJA ULTRASSON VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

AMALGAMADOR VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

VAMOS 

ADQUIRIR 

 2    

DESTILADORA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

SELADORA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

APARELHO RX VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

NEGATOSCOPIO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

CAMERA ESCURA VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

BISTURI ELETRICO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

BOMBA A VÁCUO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

MICROMOTOR VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

CONTRA ANGULO VAMOS 

ADQUIRIR 

 1    

 

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) 

 

item Descrição 

equipamento 

marca  

quantidad

e 

model

o 

 Número 

serie 

AUTOCLAVE  STERMAX 

STERMAX 

2  55244 

11116 

 

COMPRESSOR SCHULZ  1   

FOTOPOLIMERIZAD

OR 

 MICRODON

T 

2   
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ULTRASSON   ALT 

ALT 

JET SONIC 

3  95492 

95488 

1462073 

BANDEJA 

ULTRASSON 

  3   

AMALGAMADOR AMALGAMADO

R DIGITAL 

 1   

CADEIRA 

ODONTOLOGICA 

 GNATOS 5  4912725202 

4872454215 

4872454258 

4912725903 

4912725204 

MOCHO 

ODONTOLOGICO 

 GNATOS 7  4912761203 

4872467215 

4912761202 

4872467258 

4912761204 

14768 

14761 

DESTILADORA  CRISTOFOL

I 

2   

SELADORA  BIOTRON 

SELABEM 

1   

APARELHO RX  PROCION 

ION 70X 

GNATOS 

2  0101717200

1-B 

0854363072 

NEGATOSCOPIO  SPR 

ESSENCE 

DENTAL 

SPR 

SPR 

4  14772 

 

14813 

14785 

CAMERA ESCURA  BIOTRON 2  14767 

BISTURI ELETRICO   1   

BOMBA A VÁCUO   1   

MICROMOTOR   5   

CANETA ALTA 

ROTAÇÃO 

  5   

CONTRA ANGULO   5   

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 
MENSAL 

QUANT. 
MESES  

V.UNIT.              
(MÉDIO) 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

V.TOTAL                    
(12 meses) 
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1 

Serviço de manutenção mensal nas 
unidades de saúde na zona rural e urbana 
do Município de Salgueiro, e calibração e 
lubrificação com reposição de peças 
(fornecido todo material pelo contratado) 
nos seguintes equipamentos quando 
necessário:   Cadeira odontológica 
completa: cadeira equipo, unidade de 
água, refletor, placa eletrônica. Periféricos: 
autoclave, amalgamador, 
fotopolimerizador com luz halógena e 
LED,raio X;ultrassom com jato de 
bicarbonato;negatoscópio;canetas de alta 
e baixa rotação, bisturi elétrico, bomba a 
vácuo, motor de endodontia, recortador de 
gesso, vibrador de gesso, seladora, 
destiladora de agua. Revisão do Sistema 
Pneumático; mangueira, filtro de 
ar,compressor e conexões. Revisão da 
elétrica de alimentação dos equipamentos 
da sala odontológica .  Também inclui-se a 
instalação de equipamentos novos 
conforme previsão na planilha em anexo A. 
segue lista em anexo das unidades de 
saúde e CEO. 

Consultório 
completo e 
equipament
os auxiliares 25 12  R$         634,00  

 R$        
15.850,00  

 R$          
190.200,00  

  TOTAL            
 R$          
190.200,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 
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PROCESSO LICITATÓRIO 078/2020 

Pregão Eletrônico nº 015/2020 

  

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 

________________________ e inscrição estadual nº ____________________, estabelecida no (a) 

______________________________, para a prestação dos serviços abaixo relacionados, conforme 

estabelecido no Edital.  

 

Objeto: contratação dos serviços de terceiros para manutenção preventiva e corretiva dos 

consultórios odontológicos com fornecimento de peças de reposição, localizados nas Unidades 

Básicas de Saúde e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme 

detalhamentos constantes deste termo de Referência. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 
MENSAL 

QUANT. 
MESES  

V.UNIT.              
(MÉDIO) 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

V.TOTAL                    
(12 meses) 

        

  TOTAL            
 R$          
190.200,00  

 

 

Validade da Proposta:  

Prazo de execução dos serviços:  

Forma de Pagamento:  

  

 

Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão e 

endereço residencial. 

 

Conta bancária: 

E-mail: 

Telefone: 

Local e data: 

______________________________________________________________ 

Assnatura e carimbo (representante legal da empresa 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 

 

ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 
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CONTRATO CPL Nº ____/2020 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO E A 

EMPRESA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 

015/2020 

 

O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 

Joaquim Sampaio, nº 279, Nossa Senhora das Graças, Salgueiro-PE, CEP: 56.000-000, inscrito no 

CNPJ sob o nº 11.361.243/0001-71, neste ato representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE 

SECRETARIA DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede ............. –– 

Salgueiro – PE, – inscrito no CNPJ sob o nº ............, neste ato representado pela Secretária de 

Saúde Sra. ........, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, residente e 

domiciliado na Rua ......... nº 74  Nossa Senhora Aparecida, Salgueiro-PE, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa........., CNPJ nº ..., Inscrição Estadual 

n° ...., com sede à ..., Conta nº .., Banco .., Ag. ..., adjudicatária do fornecimento abaixo indicado no 

Processo licitatório nº 078/2020 - Pregão Eletrônico nº 015/2020, neste ato representada pelo(a) 

Sr.(a) ......., CPF nº .., CI nº..., residente à ..., doravante denominado simplesmente 

CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei n.º 8.666, de 

21.06.93 e alterações posteriores, Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, Lei Complementar 123/06, 

proveniente do Pregão Eletrônico n.º 015/2020, têm entre si justo e acordado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

  

1.1 - Constitui objeto do contrato contratação dos serviços de terceiros para manutenção 

preventiva e corretiva dos consultórios odontológicos com fornecimento de peças de reposição, 

localizados nas Unidades Básicas de Saúde e no Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO), conforme detalhamentos constantes deste termo de Referência, conforme solicitação 

expressa da mesma e as especificações técnicas constantes da proposta da CONTRATADA, que faz 

parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Forma de Fornecimento 

 

2.1 – O fornecimento dos materiais do presente Contrato será de forma parcelada, de acordo com a 

cláusula quinta deste instrumento, mediante ordem de fornecimento da Secretaria de Saúde. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Preço 

 

3.1 – O valor estimado deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$ (   ). 

 

CLÁUSULA QUARTA – Condições de Pagamento 

 

4.1 – O CONTRATANTE responsabilizar-se-á pelo pagamento de modificações que devidamente 

autorizadas pela Secretaria. 

 

4.2 – O pagamento será efetuado em até 10º (décimo) dia do mês subsequente após a entrega dos 
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produtos e apresentação da nota fiscal na Secretaria. 

 

4.3 – É vedado à CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que 

venham a serem verificadas na proposta. 

 

4.4 - Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada que esteja em 

débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira 

que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 

 

4.5 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar ao Financeiro, para fins de 

recebimento das faturas, os seguintes documentos atualizados: 

 

I – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

II – Certidão de Regularidade com o FGTS.  

III - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal. 

IV – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 

V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

CLÁUSULA QUINTA – do Prazo de Entrega 
 

5.1 – O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

 

5.2 – A contratante exercerá rigoroso controle em relação ao fornecimento prestado pela contratada, 

a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições 

legais pertinentes ao objeto licitado. 

 

5.3 – A entrega deverá ser feita de forma parcelada, obedecendo ao objeto deste Termo de 

Referência, conforme ordem de fornecimento emitido pela Secretaria. 

 

5.4 – As licitantes que não entregarem os objetos licitados dentro do prazo solicitado serão 

aplicadas às penalidades previstas neste contrato. 

 

5.5 – O serviço de entrega dos produtos deverá iniciar-se em até 03 (três) dias úteis da assinatura do 

contrato, nos locais e cronograma de entregas a serem definidos, em horário devidamente 

agendados com a CONTRATANTE, conforme demanda. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Recursos para Atender as Despesas 
 

6.1 – As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão pela dotação orçamentária a 

seguir: 

UNIDADE GESTORA: 2 – Fundo Municipal De Saúde Salgueiro ÓRGÃO 

ORÇAMENTÁRIO: 8000 – Secretaria de Saúde. - UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA: 8002 – Fundo Municipal De Saúde - FUNÇÃO: 10 – Saúde - 
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AÇÃO: 2.230 –  Manutenção do Programa de Saúde da Família  DESPESA: 1807 - 

3.3.90.30.39 - 20/ Outros serviços de terceiros pessoa jurídica -R$ 150.200,00 - AÇÃO 

2241 - Manutenção do Programa Centro de Especialidades Odontológicas - CEO -  

DESPESA 238 -3.3.90.30.39 - 03 / Outros serviços de terceiros pessoa jurídica R$ 

40.000,00 

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Gestão do Contrato 

 

7.1 – A gestão do contrato será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Direito de Fiscalização 

 

8.1 – O CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, o que em nenhuma 

hipótese eximirá a CONTRATADA das responsabilidades fixadas pelo Código Civil. 

 

8.2 – A fiscalização do CONTRATANTE transmitirá por escrito às instruções, ordens e 

reclamações, competindo-lhe a decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer da vigência 

contratual.  

 

CLÁUSULA NONA – Responsabilidades do Contratante 

 

9.1 – Cumprir e fazer cumprir as disposições deste contrato; 

 

9.2 – Determinar quando cabível, as modificações consideradas necessárias à perfeita execução do 

contrato e a tutelar o interesse público; 

 

9.3 – Intervir no fornecimento do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma deste 

contrato visando proteger o interesse público; 

 

9.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela Contratada; 

 

9.5 – Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecido neste contrato; 

 

9.6 – Conferir, vistoriar e aprovar os materiais entregues pela Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Responsabilidades da Contratada 

 

10.1 – Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado, dentre elas, carga, 

equipamento, espaço, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais. 

 

10.2 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a 

sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do fornecimento, objeto deste contrato. 
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10.3 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar 

funcionários e/ou bens do contratado, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em 

decorrência do fornecimento do objeto deste contrato.  

 

10.4 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a 

CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento dos 

objetos não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou 

lucros cessantes. 

 

10.5 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento objeto deste 

contrato. 

 

10.6 – Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolva independente de solicitação. 

 

10.7 – Emitir Nota Fiscal referente ao fornecimento durante o mês de referência, para fins de 

atestação e liquidação pela CONTRATANTE. 

 

10.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. 

 

10.9 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a 

ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento. 

 

10.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de 

exclusiva responsabilidade do contratado, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações 

trabalhistas. 

 

10.11 - Proceder à execução do fornecimento, de acordo com sua proposta e, com as normas e 

condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2020 e anexos, inclusive com as 

prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e 

criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial. 

 

10.12 – À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos limites 

estabelecidos na Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

10.13 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, atendendo de imediato as 

reclamações; 

 

10.14 - Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a sua 

habilitação;  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Penalidades 

 

11.1 - A recusa injustificada do CONTRATADO em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas;  
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§ 1° O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes 

penalidades:  

a) – Advertência;  

b) – Multas:  

c) – No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto desta dispensa, será aplicável à 

CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual;  

 

d) – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de SALGUEIRO poderá 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo N.º 87 da Lei N.º 

8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato 

limitado a 10% do valor contratual;  

 

e) – Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no todo 

ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o 

contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de 

outras sanções contratuais;  

 

f) – Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração 

direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer à 

suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de 

SALGUEIRO, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 

penalidade;  

 

g) – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior;  

 

§ 2° Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 

do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Rescisão 

 

12.1 - Constitui motivos para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal 8.666/93 de 

23/06/93, desde que cabíveis a presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por 

esta Lei, consoante o que estabelece o seu Art. 58.  

 

12.2 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Art. 78, sem que haja culpa da 

Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 

ainda assegurado os direitos elencados nos incisos do parágrafo segundo do Art. 79, no que couber.  

 

12.3 - As formas de rescisão contratual são as estabelecidas no Art. 79 da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Foro - As partes elegem o foro da Comarca de 
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Salgueiro para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente Contrato.  

 

E, por se acharem justos e contratados, e para que produza seus efeitos legais, assinamos o presente 

Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e na presença das testemunhas abaixo assinadas.  

 

Salgueiro, ___ de ________ 2020 

 

 

___________________________________ 

SECRETÁRIA DE SAÚDE 

Adja Georgia Barros Vieira 

CONTRATANTE 

 

_______________________________________ 

[inserir razão social da empresa] 

[inserir representante legal da empresa] 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

____________________________ _____________________________ 

 

 


