
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

Pregão Presencial Nº 000006/2023

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO

Edital

IDENTIFICAÇÃO NO TCE-ES: 2023.011E0500001.01.0001

O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.165.737/0001-10, com sede na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, Centro, Baixo Guandu - ES, torna público que realizará 
Pregão Presencial objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos odontológicos, com fornecimento de mão de obra especializada e peças, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 9274/2022, devidamente autorizado pela autoridade 
competente. O Pregão Presencial será realizado por Pregoeiro do Município de Baixo Guandu, designado pela Decreto 
nº 7.023/2022, regido pela Lei no 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei 
Federal no 8.666/1993, e suas alterações e demais normas pertinentes.

1 - DO OBJETO:

1.1- O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, com fornecimento de mão de obra especializada e 
peças, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme relacionado no Anexo I do presente edital.

1.2- As especificações técnicas e as condições para a aquisição do objeto descrito no subitem 1.1, são as constantes 
neste edital e seus anexos.

2 - DA ABERTURA DA SESSÃO:

2.1- As 09:00 horas do dia 03 de março de 2023, será aberta à sessão na sala de Licitações, nº 102, 1º andar, 
localizada na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, Centro, Baixo Guandu - ES, para, a realização do Credenciamento e após, 
recebimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".

2.2- Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidas novas proponentes.

3 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

3.1- Tipo de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.
 

3.2 - Processo nº 9274/2022.

3.3- Dotação Orçamentária:
040 - Secretaria Municipal de Saúde - 001 - Departamento de Saúde - 2.107 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - 
Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo - Ficha: 102 - Fonte de Recurso: 26000000001 - Transf. 
Fundo a Fundo de rec. Do SUS provenientes do gov. Federal - Bloco de manut. Ações e ser. Públi. De saúde
040 - Secretaria Municipal de Saúde - 001 - Departamento de Saúde - 2.107 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - 
Elemento de Despesa: 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha: 105 - Fonte de Recurso: 
26000000001 - Transf. Fundo a Fundo de rec. Do SUS provenientes do gov. Federal - Bloco de manut. Ações e ser. 
Públi. De saúde

4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO:

4.1- Somente poderão participar deste Pregão Presencial pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades pertinentes 
ao objeto desta licitação que deverão estar previstos no Contrato Social da proponente, que atendam a todas as 
exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

4.2- Não será permitida a participação nesta licitação, de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão 
temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com o Município de Baixo Guandu, ou ainda que 
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, não ocorrendo à reabilitação, 
ou que se subsumam as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.

5 - DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇOS" E "HABILITAÇÃO":

5.1- As licitantes deverão entregar, após regular credenciamento, a proposta de preços e a documentação necessária 
para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, os seguintes 
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dizeres:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
________________________________________________

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - ES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO

5.2- O envelope nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter as informações/documentos exigidos no item 7 deste 
edital, enquanto o envelope nº 02 - HABILITAÇÃO os documentos/informações exigidos no item 8 deste edital.

5.3 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 
nota ou pelo Pregoeiro do Município de Baixo Guandu e respectiva Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação 
deverá ocorrer até o horário marcado para a abertura da sessão.

6 - DO CREDENCIAMENTO:

6.1- Para efetivação do Credenciamento, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, é 
OBRIGATÓRIA a apresentação das Declarações constantes do Anexo IV e Anexo V, que deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".

6.2 - Caso a licitante não se faça presente, deverá remeter as declarações de que trata o item 6.1 e o Contrato Social 
ou documento equivalente devidamente autenticado, de que trata o Item 6.5, em envelope apartado que deverá trazer 
os seguintes dizeres "MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2023 - ENVELOPE 
CREDENCIAMENTO".

6.3 - Para o Credenciamento o representante da proponente apresentará qualquer documento de identidade emitido 
por Órgão Público acompanhado de Carta Credencial original, conforme modelo constante no  ANEXO III, quando não 
se tratar de administrador, proprietário ou equivalente,que o autorize a participar do procedimento licitatório ou 
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, que o autorize a responder pela proponente, inclusive para a oferta de lances 
verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar os demais atos 
pertinentes ao presente certame, em nome da proponente.

6.4 - Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA a apresentação do ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU 
CONTRATO SOCIAL, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOAS 
JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o 
subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra.

6.5 - Para efeito de atendimento ao subitem 6.4 compreende-se como ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU 
CONTRATO SOCIAL, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE 
PESSOAS JURÍDICAS:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade 
comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores 
(Ata e Termo de Posse); ou Registro Comercial; no caso de empresa individual.
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;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Comprovação da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica (CNPJ).

6.6 - A apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se para observar se a atividade 
da empresa é concernente ao objeto contido no item 1.1.

6.7- Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, 
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participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a 
apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.

6.8- A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, devidamente autenticado no Credenciamento, 
isenta a licitante de apresentá-los no envelope nº 2 - Habilitação.

6.9- Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou 
equiparadas, que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal n° 123/2006 e 147/2014, 
deverá comprovar, obrigatoriamente, durante o CREDENCIAMENTO, esta condição, por meio de declaração, de que 
cumprem os requisitos legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as 
penas da lei, devidamente assinada por seu(s) SÓCIO(S) ou REPRESENTANTE LEGAL, com data ATUALIZADA, 
conforme modelo constante no Anexo VI.

6.10  - Se os representantes da Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não apresentar a declaração de que 
trata o item 6.9, não terá direito a usufruir dos privilégios estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 e 
147/2014.

6.11  - Para fins de comunicação oficial referente a este procedimento licitatório, o representante da proponente deverá 
apresentar no ato do "CREDENCIAMENTO," a Declaração de Endereço Eletrônico, constante do Anexo VII, sem 
prejuízo de desclassificação.

7 - DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS:

7.1- A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via impressa contendo a identificação da empresa licitante 
(Razão Social completa e CNPJ) datada, carimbada e assinada por seu representante legal devidamente constituído no 
contrato social ou documento equivalente, sem emendas e rasuras, contendo ainda as informações discriminadas nas 
alíneas abaixo:

a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo I, inclusive quanto a 
informação de marca e o modelo, quando couber;
b) Validade da proposta de preços, não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura dos envelopes 
Proposta de Preços; 
c) Preço unitário e preço total, cotado em Real e com até duas casas decimais após a vírgula (R$ x,xx), incluindo-
se todos os impostos, taxas, seguros, licenças, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, 
bem como todos os demais custos relacionados a prestação dos serviços do objeto deste edital, os quais não 
acrescentarão ônus ao Município de Baixo Guandu-ES.

7.1.1- A proposta de preços também poderá ser elabolarada através do software E&L Proposta Comercial, disponível 
no site do Município de Baixo Guandu, 
<https://s3.amazonaws.com/el.com.br/gmp/bin/proposta_comercial_automatica.zip>, através de mídia digital (pen drive, 
hd, cd...), representando fielmente todas as informações constantes na proposta impressa, de forma a facilitar no 
lançamento dos preços.

7.1.1.1 - Havendo problemas na elaboração da proposta comercial no software E&L Proposta Comercial, será aceita 
apenas, a proposta impressa, sem prejuízo de classificação. 

7.2- O preço unitário, o preço total de cada lote e o valor global da proposta deverá ser apresentado em algarismos, 
sendo facultada a apresentação por extenso.

7.3- A proposta de preços será desclassificada se não houver indicação de marca, quando couber, bem como se 
desatender as normas e exigências deste edital e seus anexos.

7.4 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes, ou não prevista 
neste edital.

7.5 - As propostas deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, referentes à especificação técnica do 
objeto.

7.6 - Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se ao Pregoeiro 
do certame, o direito de corrigi-los na forma seguinte:
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a) O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes: será retificado, mantendo-se o 
preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;
b) O erro na adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto, pelo 
corrigido.

8 - DO ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO:

8.1 - A licitante interessada deverá apresentar no envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo 
enumerados:

8.1.1 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL:
a) Declaração, data e assinada pela empresa, de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88, constante no 
Anexo VIII;
b) Declaração datada e assinada pela empresa de que não existe superveniência de fato impeditivo de sua 
habilitação, e que aceita todas as exigências do presente edital, bem como se submete a todas as disposições 
contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, constante no Anexo IX.

8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL:
a) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual - Estado Sede da 
Empresa;
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da 
Empresa;
e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho.

8.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINACEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência e ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelos Cartórios Distribuidores 
competentes, ou outro documento expedido pelo Juízo competente, no qual ateste que a empresa possui 
condições econômicas suficientes para cumprimento do contrato, da sede da pessoa jurídica, datada de, no 
máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data de apresentação da documentação ou dentro do prazo de validade 
da Certidão quando houver.

8.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de que a licitante forneceu, sem restrição, serviço de natureza semelhante ao indicado no item 
1.1 e Anexo I do edital. Comprovação fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 
aptidão da empresa licitante na execução de serviços compatíveis com o objeto desta licitação, em características, 
quantidades e prazo, que permita a avaliação da capacidade de atendimento, devidamente acompanhado do 
Contrato de prestação de serviços que originou o respectivo atestado.
b) Comprovação de Registro ou Inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, em área de atuação compatível com o objeto deste 
edital, em vigência;

b.1) No caso de empresa com sede em outros Estados será exigido o visto no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA/ES ou no Conselho Federal dos Técnicos industriais - CFT/ES, somente no 
ato da contratação, sendo inválido o documento que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da 
empresa, conforme resolução nº 266/79 do CONFEA.

c) Comprovação de Registro ou Inscrição da responsável técnico, vinculado a empresa licitante no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT.

c.1) No caso do profissional ser registrado em outro Estado será exigido o visto no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA/ES ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT/ES, somente no 
ato da contratação, sendo inválido o documento que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da 
empresa, conforme resolução nº 266/79 do CONFEA.

d) Comprovante que a licitante possui em seu quadro técnico profissional técnico habilitado para a prestação dos 
serviços, objeto desta contatação. A comprovação deste profissional deverá ser feita através de Contrato Social, 
Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviços ou Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT da 
empresa licitante que conste o nome do profissional como responsável técnico.

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000 Page 4 of 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

Pregão Presencial Nº 000006/2023

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO

8.2 - Os documentos exigidos nos itens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 poderão ser apresentados em original, por publicação 
em órgão da imprensa oficial, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por servidor da 
administração, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer até o horário marcado para a abertura da sessão.

8.3 - As Certidões Negativas de Débito exigidas no item 8.1.2, deverão conter o mesmo CNPJ do Contrato Social, Ato 
Constitutivo ou Estatuto apresentado pela licitante no momento do Credenciamento.

8.4 - Figura como exceção a Certidão cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz quanto as Filiais, constante na 
alínea "a" do subitem 8.1.2.

8.5 - Os documentos de habilitação serão exigidos somente da licitante vencedora da fase de lances.

8.6 - Os documentos exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de sites, poderão ter sua autenticidade 
verificada via Internet, no momento da fase de habilitação.

8.7 - Os modelos anexados ao edital servem como orientação as empresas licitantes, não sendo motivo de inabilitação 
ou desclassificação documentos elaborados de forma diferente, desde que contenham os elementos essenciais.

9 - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO (CREDENCIAMENTO, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E 
HABILITAÇÃO):

9.1 - Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, serão recebidos os documentos para o Credenciamento, conforme 
disposto no Item 6. Somente serão credenciadas as empresas que cumprirem todos os requisitos exigidos no 
respectivo item.

9.2 - Após realização do Credenciamento, o Pregoeiro receberá os envelopes nº 01 - "Proposta de Preços" e nº 02 - 
"Habilitação" das empresas devidamente credenciadas e procederá à abertura dos Envelopes Proposta de Preços, 
julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO GLOBAL considerando para tanto as disposições da Lei nº 
10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.

9.3 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham 
condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.

9.4 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, apenas o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação da vencedora.

9.5 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não 
havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 9.4, poderão as autoras das melhores propostas, 
até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

9.6 - Uma vez classificada as propostas, o Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 
ordem decrescente de valor.

9.7 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

9.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da 
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das 
propostas.

9.9 - O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar 
necessárias a fim de pôr ordem ao certame.

9.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 
previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

9.11 - Não havendo mais interesse, das licitantes, em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e 
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ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

9.12 - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2°, da Lei 
Complementar Federal n° 123/2006, sendo assegurado, como critério do desempate, preferência de contratação para 
as empresas de pequeno porte que atenderem as exigências deste edital.

9.13 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela 
empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

9.14 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada para 
apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 
situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e 
empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item 9.13 deste edital, a apresentação de novo 
lance, no prazo previsto na alínea "a" deste item.

9.15 - Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfazer as exigências previstas neste edital será 
declarada vencedora do certame, a licitante detentora da proposta originariamente de menor valor.

9.16 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

9.17 - Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, decidindo 
motivadamente a respeito.

9.18 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no mercado, 
coerentes com a execução do objeto ora licitado.

9.19 - Sendo aceitável a proposta, será aberto o envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, da empresa classificada e verificado o 
atendimento das exigências habilitatórias previstas neste edital.

9.20 - A microempresa e a empresa de pequeno porte declarada vencedora da etapa de lances que possuir restrição 
em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista previstos neste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de abertura do 
certame, caso seja declarada vencedora da etapa de lances. A não regularização da documentação, no prazo, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado o 
Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação para o exercício do mesmo direito ou 
revogar a licitação.

9.21- O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da apresentação de todos os 
documentos previstos neste edital no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição. Se não 
apresentar nenhum dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a microempresa e a empresa de pequeno porte, 
será automaticamente inabilitada.

9.22 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante vencedora da etapa de 
lances será habilitada e declarada vencedora do certame.

9.23 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará 
a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo 
autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que, será declarada vencedora.

9.24 - A proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de 
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou 
inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que 
contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade da proponente.

9.25 - O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em 
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qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente no credenciamento ou em qualquer dos envelopes.

9.26 - Ao final da sessão pública o Pregoeiro franqueará a palavra às licitantes que desejarem manifestar a intenção de 
recorrer dos atos até ali praticados, que obrigatoriamente deverão constar em Ata da sessão.

10 - DOS RECURSOS:

10.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 
8.666/93 e suas alterações.

10.2 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:
a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da sessão pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado 
de documentação pertinente;
b) As razões do recurso serão apresentados por escrito no prazo de 03 (três) dias (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02). 
O documento será assinado por representante legal da licitante ou por Procurador com poderes específicos, 
hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);
c) As razões do recurso e contrarazões deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Baixo 
Guandu-ES, situada na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, térreo, Centro, Baixo Guandu-ES, no horário das 7h às 16h, 
e fora do prazo legal, não serão conhecidos;
d) As demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias (art. 4°, 
XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido a licitante que manifestou a intenção de recorrer.

11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:

11.1 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto, sendo que esta 
adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

11.2 - A classificação e o julgamento das propostas e os documentos habilitatórios serão submetidos à autoridade 
superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação, caso ocorra manifestação 
de recurso.

12 - DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

12.1 - Homologada a licitação, o Município de Baixo Guandu, por intermédio do setor de contrato, convocará a licitante 
vencedora para que no prazo de 03 (três) dias ininterruptos apresente ou envie o termo de contrato devidamente 
assinado.

12.2 - A convocação será realizada por meio de e-mail a ser enviado para o endereço eletrônico da licitante vencedora, 
conforme declarado na fase de credenciamento.

12.3 - No caso da licitante vencedora do certame, dentro do prazo de validade da sua proposta, não atender a exigência 
do item 12.1, ou desatender as disposições deste edital, aplicar-se-á o previsto no inciso XVI, do art.4º, da lei nº 
10.520/02.

12.4 - A autorização de fornecimento e a nota de empenho serão canceladas nos seguintes casos:
a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses 
contidas no art. 78 da Lei 8.666/93;
b) Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.

13 - DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

13.1 - As informações quanto a forma e condições de prestação de serviços, encontram-se especificados no Item 3 do 
Termo de Referência - Anexo II, deste edital.

14 - DO PAGAMENTO:
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14.1 - As informações quanto a forma e condições de pagamento, encontram-se especificados no Item 9 do Termo de 
Referência - Anexo II, deste edital.

15 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES:

15.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicada as seguintes 
penalidades:

a) Multa;
b) Cancelamento da Autorização da prestação dos serviços;
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Baixo Guandu; e,
d) Declaração de inidoneidade.

15.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da Autorização de  prestação de serviços, 
quando a CONTRATADA:

a) Causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do 
CONTRATANTE;
c) Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
d) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou 
a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados;
e) Descumprir quaisquer obrigações licitatórias/contratuais;
f) Se recuse a atestar o recebimento da Autorização de prestação de serviços, ou assiná-la, aceitá-la ou retirá-la 
dentro do prazo estabelecido neste instrumento.

15.3- Ocorrendo atraso na prestação de serviços do objeto, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do 
valor total da Autorização de prestação de serviços, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento).

15.4- Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de licitar com o 
Município de Baixo Guandu, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses ou prazos maiores, em função da 
gravidade da falta cometida.

15.5- Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não 
cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE, 
independentemente das demais sanções cabíveis.

15.6  - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado o princípio do contraditório e da 
ampla defesa, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

15.7 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a CONTRATADA, 
justificando a medida.

15.8 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do prazo improrrogável 
de 30 (trinta) dias ininterruptos, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de 
reconsideração do recurso.

15.9 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos, independentemente 
das demais sanções previstas neste edital.

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1 - Ao apresentar a proposta de preço, fica subentendido que a licitante conhece todas as condições estabelecidas 
no presente edital e seus anexos.

16.2 - O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com a licitante vencedora a fim de almejar proposta mais 
vantajosa para a Administração.

16.3 - Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-a, quando necessário, profissionais de 
reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer das licitantes, bem como qualquer 
outro servidor do Município de Baixo Guandu - ES.
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16.4- As informações complementares inerentes a este Pregão Presencial e os pedidos de esclarecimentos, deverão 
ser solicitados anteriormente a data fixada para abertura da sessão pública, via internet, no endereço eletrônico, 
licitacao.pmbg.es@gmail.com poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3732-8900  em dias úteis no horário de 07h às 
16h.

16.5 - Os prazos e as condições para requerer IMPUGNAÇÃO deste edital são os previstos nos §§§ 1°, 2° e 3°do artigo 
41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.

16.5.1 - As impugnações deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Baixo Guandu-ES, situada na 
Rua Fritz Von Lutzow, n°217, térreo, Centro, Baixo Guandu-ES, no horário das 07 às 16h e, fora do prazo legal, não 
serão conhecidas.

16.6- Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
16.6.1- Anexo I: Especificações do objeto licitado;
16.6.2- Anexo II: Termo de Referência;
16.6.3- Anexo III: Modelo de Credenciamento;
16.6.4- Anexo IV: Modelo de Declaração (Atendimento às exigências habilitatórias - Inciso VII, Art. 4º da Lei n° 
10.520/02);
16.6.5- Anexo V: Modelo de Declaração (Inciso III, Art. 9° da Lei n° 8.666/93);
16.6.6- Anexo VI: Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
16.6.7- Anexo VII: Modelo de Declaração de Endereço Eletrônico;
16.6.8- Anexo VIII: Modelo de Declaração (Não emprega Menor - Inciso V, Art. 27 da Lei nº 8.666/93);
16.6.9- Anexo IX: Modelo de Declaração (Inexistência de Fatos Supervenientes - Lei nº 8.666/93);
16.6.10- Anexo X: Minuta do Contrato;
16.6.11 - Anexo XI: Relação de Endereços;
16.6.12 - Anexo XII: Relação de Equipamentos por Unidade de Saúde.

Baixo Guandu-ES, 14 de fevereiro de 2023.

_________________________
JANDERSON A. R. MATOS

Pregoeiro Municipal
Decreto n° 7.023/2022
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Anexo I

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO
Ítem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00001 00001 00001810
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E
CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO
DE OBRA ESPECIALIZADA E PEÇAS, NAS
QUANTIDADES, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

MES 12,0000PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO
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Anexo II

TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO

1.1- O presente Termo de Referência tem por escopo subsidiar o procedimento licitatório, mediante pregão, sob forma 
presencial, a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos odontológicos, com fornecimento de mão de obra especializada e partes, peças e componentes, em 
atendimento à Secretaria de Saúde, nas quantidades, condições, especificações a seguir estabelecidas neste Termo de 
Referência, através da Secretaria Municipal de Saúde.

2- JUSTIFICATIVA

2.1- A Secretaria de Saúde, vem desenvolvendo um conjunto integrado de ações, com vistas a melhoria da qualidade da 
prestação de serviços de saúde à população. E para assegurar o que a população desfrute do direito integral de 
assistência à saúde, o município necessita de uma empresa responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos Odontológicos, evitando a interrupção nos atendimentos na rede ambulatorial do Município.
Considerando que o município não possui em seu quadro de servidores, pessoal contratado ou capacitado, para 
reparação dos referidos equipamentos e diante da grande demanda por serviços odontológicos que o Município oferta 
mensalmente, a contratação de empresa garantirá maior rapidez e a eficiência necessária ao bom andamento dos 
trabalhos.  

3- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

3.1- O CONTRATANTE emitirá uma autorização de fornecimento, através da Secretaria de Saúde, autorizando a 
prestação de serviços pela CONTRATADA;

3.2-Os serviços serão realizados, habitualmente, nas dependências da Unidade onde estão instalados os equipamentos. 
Em casos excepcionais os serviços poderão ser executados nas oficinas da Contratada ou oficinas de empresas 
terceirizadas, desde que devidamente informada e liberada pela fiscalização, a remoção ou retirada do equipamento;

3.3- A CONTRATADA deverá atender às solicitações de comparecimento para correção dos defeitos e falhas em qualquer 
unidade dos equipamentos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da Ordem de 
Serviço ou solicitação emitida pela Secretaria de Saúde, devidamente autorizado, sendo prestado o atendimento no 
período compreendido entre 7h e 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, nos locais onde estão instalados os 
equipamentos;

3.4- Os equipamentos, quando necessitarem ser transportados para a execução da manutenção, deverá ser feito em 
veículos próprios da Contratada ou por terceiros credenciados pela mesma, contanto que todos os custos e 
despesas de transporte, carga e descarga sejam suportados pela contratada;

3.5- Toda a mão de obra a ser aplicada nos serviços de manutenção deve ser de pessoal altamente qualificado e 
experiente, nesse tipo de equipamento, preferencialmente treinados pelo fabricante e/ou em cursos próprios, que sigam 
as normas e procedimentos de trabalho;

3.6-Toda a mão de obra deve aplicada nos serviços deve ser contratada de acordo com as normas nacionais: 
trabalhistas, previdenciárias e de segurança;

3.7- As peças de reposição empregadas nos serviços deverão ser novas, sem uso, originais, e fornecidas por empresa 
que detenha a representação do fabricante do equipamento. Não se admitirá peças similares;

3.7.1- As peças e partes devem ter suas embalagens abertas à frente do fiscal da contratação, que verificará 
as condições da mesma.

3.8-Não se admitirá serviços feitos parcialmente;

3.9- A forma de execução dos serviços deve atender as normas das entidades reguladoras desse tipo de serviço, assim 
como as normas da ABNT/NBR no que couber.
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3.10- Não se admitirá a entrega de serviços incompletos ou que os equipamentos permaneçam parados por mais de 48 
(quarenta e oito) horas sem manutenção e em casos excepcionais a inviabilidade de manutenção neste prazo deve ser 
justificada à fiscalização da contratação em relatório circunstanciado. 

3.11- A contratada deverá dar garantia de todos os serviços executados assim como das peças aplicadas. 

3.12- Os profissionais utilizados na prestação de serviços deverão estar perfeitamente uniformizados e identificados e 
com os equipamentos de segurança necessários e obrigatórios.

3.13- Qualquer dano causado pela Contratada, à Contratante ou à Terceiro, deverão imediatamente ser 
reparados sob pena de aplicação das suspensões e multas contratuais.

3.14- Deverá a Contratada mensalmente emitir relatório dos serviços prestados que acompanharão a NF/fatura dos 
serviços e boletim de medição.

3.14.1- O relatório de serviços deverá ser emitido no consultório a ser reparado, na presença do dentista/ e 
ou auxiliar, e devidamente assinado por eles.

3.15 - As Unidades onde serão prestados os serviços estão relacionadas no anexo XI e os quantitativos de equipamentos 
por Unidade no anexo XI I .

3.16- RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INICIAIS:

QUANTITATIVO ABSOLUTO DE MATERIAIS PERMANENTES PMBG 

MATERIAL QUANTIDADE

Aparelho Fotopolimerizador 15

Aparelho de Raio X 4

Autoclave 9

Bomba a Vácuo 12

Caneta de alta Rotação 56

Compressor Odontológico 16

Consultórios Odontológicos (cadeira, refletor, unidade de 
água/cuspideira, equipo acoplado ou móvel, mocho)

16

Contra-ângulo 30

Cuba Ultrassônica 14

Micromotor 30

Seladora 15

Ultrassom 15

OBS 1 : Unidades Básicas de Saúde: Alto Mutum Preto, Dilmann Netto Ferreira, Ibituba, KM14, Mascarenhas, NESF 
1, NESF 2, Operário, Rosário 1, Rosário 2, Santa Rosa, Sapucaia, São José, São Vicente, Valparaíso e Vila Nova 
Bananal.

OBS 2 : Durante a vigência da contratação novos equipamentos poderão adquiridos pela Secretaria Municipal de 
Saúde, que também passarão a fazer parte desta contratação e ser alvo tanto de manutenção corretiva como 
preventiva, o que não poderá onerar em nada a presente contratação, considerando que os valores de mão de obra 
e as peças poderão ser apenas remanejados, para dar conta do novo quantitativo de equipamentos.

3.17 - DEFINIÇÕES DAS ATIVIDADES: 
                                                                                             
3.17.1- Manutenção Preventiva
3.17.1.1- Consistem em se efetuar verificações, inspeções, medições e testes preventivos nas instalações em geral e, se 
necessário, ações para eliminar os desvios de funcionamento nelas encontrados.  Esta manutenção será mensal, 
realizada de forma programada, com agendamento prévio em cada estabelecimento de saúde, sem interromper o fluxo 
normal de serviços das unidades o que, eventualmente, implicará na realização de trabalho em períodos noturnos e finais 
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de semana.
 
3.17.1.2- A manutenção preventiva tem por objetivo a inspeção técnica dos equipamentos e aparelhos e testes de 
funcionamentos, devendo compreender as atividades relacionadas abaixo:

a) As funcionalidades dos equipamentos e aparelhos odontológicos, raios-X odontológicos;
b) Limpeza, drenagem e calibração dos filtros de ar e dos compressores;
c) O desempenho dos rolamentos e lubrificação das peças de mão de alta e baixa rotação;
d) O nível de óleo do reservatório das cadeiras odontológicas;
e) A limpeza dos filtros separadores de detritos, ralos e bacias de porcelana; 
f) A lubrificação das articulações e regulação do foco dos refletores;
g) A limpeza interna das mangueiras com aspiração de solução desinfetante e limpeza de filtros separadores de 
detritos das Bombas de vácuo;
h) A retirada de resíduos de bicarbonato de sódio do filtro de ar do jato de bicarbonato;
i) A verificação dos filtros de luz e térmico dos fotopolimerizadores; 
j) A verificação das peças desgastadas que deverão ser substituídas por meio de Manutenção Corretiva;
k) A realização de outros serviços de mesma natureza e grau de complexidade;
l) A identificação de cada equipamento com a data da manutenção preventiva realizada;
m) Outros serviços que se fizerem necessários para o bom funcionamento e segurança dos equipamentos e 
aparelhos odontológicos e raios-X Odontológicos, de acordo com o fabricante e normas sanitárias e de segurança 
vigentes;
n) A qualificação de operação: evidência documentada, fornecida pelo fabricante ou distribuidor, de que o 
equipamento, após a qualificação da instalação, opera dentro dos parâmetros originais de fabricação;
o) A qualificação de desempenho: evidência documentada de que o equipamento, após as qualificações de 
instalação e operação, apresenta desempenho consistente por no mínimo 03 ciclos sucessivos do processo, com 
parâmetros idênticos, utilizando-se pelo menos a carga de maior desafio, determinada pelo serviço de saúde;

3.17.2- Manutenção Corretiva 
3.17.2.1- Consiste nos serviços para corrigir as causas e efeitos de ocorrências constatadas nas instalações, ou quando 
solicitadas pela fiscalização.

3.17.2.2- As solicitações de manutenção corretiva dar-se-ão através do gerente do estabelecimento de saúde (ou 
responsável equivalente na ausência deste) por comunicação por e-mail para a empresa CONTRATADA com cópia para a 
Coordenação de Saúde Bucal, com a abertura de um chamado técnico.

3.17.2.3- A CONTRATADA deverá providenciar o restabelecimento das condições de funcionalidade e operacionalidade 
dos equipamentos e aparelhos o mais rápido possível.

3.17.2.4- Para a execução da manutenção necessária, a CONTRATADA deverá comparecer na Unidade em até 48 
(quarenta e oito horas) após o chamado;

3.17.2.5- Na realização do reparo, quando necessária a substituição de peças, nas condições em que o tempo de 
retorno exceder 48 (quarenta e oito) horas, deverá a CONTRATADA disponibilizar equipamentos e aparelhos de 
reposição que compõem o consultório odontológico e seus periféricos, tais como (rol não taxativo): aparelho 
fotopolimerizador, compressor, mochos, caneta de alta rotação, micro-motor, contra-ângulo, aparelhos de 
profilaxia, bomba a vácuo, etc.

3.17.2.6- Para os casos excepcionais, em que não seja possível o cumprimento dos prazos determinados, a 
CONTRATADA deverá comunicar formalmente a proposição de extensão do prazo para a resolução dos problemas, e ter 
a anuência do CONTRATANTE.

3.17.2.7- A CONTRATADA deverá prestar o devido atendimento às intervenções corretivas, quando houver, a partir do 
início das atividades, independentemente do levantamento cadastral inicial ou do cronograma de manutenções 
preventivas.

3.17.3- Manutenção Corretiva Emergencial 
3.17.3.1- Caracteriza-se pela premência da execução de serviços necessários e inadiáveis, objetivando eliminar 
problemas oriundos de ocorrências que de alguma forma possam comprometer o funcionamento dos estabelecimentos 
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de saúde da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu.

3.17.3.2- Os equipamentos, aparelhos e raios-X odontológicos e peças que necessitarem de substituição deverão ser 
feitos por outro, de preferência, de mesma marca ou similar, sempre considerando a compatibilidade destes com os 
demais equipamentos da Unidade em questão, além das recomendações dos fabricantes e normas pertinentes.

3.17.3.3- Os equipamentos, aparelhos e raios-X odontológicos pertencentes ao parque de equipamentos da Secretaria de 
Saúde do Município de Baixo Guandu estão listados no Anexo XIl deste Termo.

3.17.3.4- Para as demandas emergenciais a CONTRATADA deverá manter registro escrito da convocação, em que 
constem data e hora da solicitação, nome do servidor da Unidade demandante que a transmitir, nome de seu empregado 
que a receber e descrição da ocorrência.

3.17.4- Da Inspeção dos compressores
3.17.4.1- A inspeção dos compressores é um serviço indispensável para garantir a segurança dos trabalhadores da 
unidade de saúde e de toda população que usa os serviços de saúde nas unidades e por meio da emissão de laudo, 
confirma, dentre outros aspectos, se os valores medidos e condições diagnosticadas nos vasos de pressão, estão dentro 
da tolerância determinada pelo fabricante e normas sanitárias e de segurança vigentes. 

3.17.4.2- A inspeção e laudo devem ocorrer segundo as normas sanitárias e de segurança vigentes, em rol não 
exaustivo: NR 10, NR13, NR 17, 36 E 50.

3.17.4.3- Uma das checagens a se realizar é a inspeção com ultrassom, que medirá a espessura da chapa. Tal aparelho 
deve possuir certificado de calibração válido e rastreável RBC/ INMETRO. Já a inspeção interna deve ser feita através de 
boroscópio. Trata-se de uma câmera especial de inspeção para análise interna de corrosão dos vasos de pressão.

3.17.5- Do Teste de Segurança Elétrica  
3.17.5.1- O teste de segurança elétrica tem como objetivo atender a norma ABNT NBR IEC 60601-1 que preconiza que 
seja feito o teste em todos os equipamentos aplicados na área de saúde a fim de detectar falhas elétricas e assim evitar 
que qualquer corrente elétrica flua pelo corpo do paciente ou pelas partes externas do equipamento médico-
odontológico. Tal serviço é indispensável para garantir a segurança dos pacientes e qualquer usuário ou operador dos 
equipamentos.

3.17.5.2- O teste de segurança elétrica deve ocorrer no mínimo a cada semestre ou toda vez que se fizer necessário uma 
manutenção com intervenção de maior complexidade no equipamento. 

3.17.5.3- O teste de segurança elétrica deve ser feito com analisador de segurança elétrica. Tal aparelho deve possuir 
certificado de calibração válido e rastreável RBC/INMETRO.

3.17.6- Reposição de Peças
3.17.6.1- A CONTRATADA terá a responsabilidade pela reposição e fornecimento de peças necessárias à 
manutenção dos equipamentos, cujo somatório de seus valores não ultrapassem o valor de 40% (quarenta por 
cento) do valor mensal contratado para a execução dos serviços objeto deste Termo.

3.17.6.2- A CONTRATADA deverá atender as necessidades de reposição de peças necessárias à manutenção dos 
equipamentos, aparelhos e raios-X odontológicos providenciando a aquisição das mesmas, apresentando previamente ao 
gestor/ fiscal do contrato, justificativa da necessidade de substituição da (s) peça (s), bem como orçamentos, sempre que 
possível e a critério do CONTRATANTE, comprovando os preços praticados no mercado, para avaliação e autorização pelo 
CONTRATANTE. 

3.17.6.3- A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente e antes da emissão das Notas Fiscais, o relatório descritivo 
de atendimentos técnicos, contendo a identificação das peças, componentes e acessórios com os respectivos número de 
patrimônio e número de série, efetivamente substituídos, bem como as respectivas Notas Fiscais comprobatórias de sua 
aquisição, além de indicar de forma individualizada, as peças, componentes e acessórios substituídas na execução do 
serviço com seus respectivos valores, demonstrando o menor valor de custo de mercado, a partir da apresentação de 
custos de ao menos três fornecedores.
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3.17.6.4- A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, juntamente com o relatório descritivo de atendimentos 
técnicos, contendo a identificação das peças, componentes e acessórios efetivamente substituídos.

3.17.6.5- A CONTRATADA deverá comunicar formalmente ao CONTRATANTE, antes da realização do serviço de 
manutenção, caso se constate que o custo da manutenção excede em 50% o valor de um equipamento novo compatível 
(de mesma função e qualidade, ou superior), quando se faculta à CONTRATADA a compra de novo equipamento.

3.17.6.6- As peças substituídas devem ser devolvidas em sacos transparentes lacrados e identificados através 
de etiqueta com número da OS, Unidade de Saúde e data de aplicação da peça;

4- DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE, EXECUÇÃO E ACEITE DE SERVIÇOS / PRODUTOS OU MATERIAIS

4.1- Em conformidade com os Arts. 73 a 76 da Lei nº  8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido da seguinte 
forma:

4.1.1- Prazo de mobilização: a execução dos serviços objeto desta contratação deverá iniciar-se no prazo de até 10 
(dez) dias consecutivos, a contar da data da assinatura do contrato e consequente recebimento da Ordem de Serviço 
observados os demais prazos e condições a que se referem este Termo.

4.1.1.1- O prazo a que se refere o item anterior admite prorrogação, a critério do CONTRATANTE, desde que 
devidamente justificado em face dos seguintes motivos:

a) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições de execução dos serviços;
b) Aumento das quantidades inicialmente previstas, nos limites permitidos;
c) Impedimento da execução dos serviços por fato ou ato de terceiros, reconhecido pelo CONTRATANTE em 
documentos contemporâneos a sua ocorrência;
d) Omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 
responsáveis.

4.2- Os serviços deverão ser executados, de segunda a sexta-feira nos horários de 07h às 16 h.

4.3- Ao comparecer em quaisquer Unidades demandantes para a execução dos serviços, a equipe técnica 
deverá, obrigatoriamente, identificar-se junto ao Setor Administrativo da respectiva Unidade.

4.4- A CONTRATADA deverá prestar todas as informações sobre os equipamentos e serviços executados, 
incluindo a emissão de relatórios de acompanhamento e controle, periodicamente, conforme previsto e/ou 
quando solicitado pela Administração.

5- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1- A execução do contrato será acompanhada por servidores previamente designados pela Administração, nos termos 
do art. 67 da Lei nº  8.666/93, que deverão atestar a realização dos serviços contratados.

5.2- Ao servidore investido na função de fiscal compete:
a) Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando todas as ações      
necessárias para a regularização das faltas ou defeitos constatados.
b) Receber, acolher e atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta prestação dos             
serviços, para fins de pagamento;
c) Comunicar, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidades, bem como efetuar as glosas  na 
Nota Fiscal/Fatura;
d) Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e 
descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das sanções 
contratuais cabíveis, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como as situações que 
exijam alterações contratuais, para autorização e demais providências à celebração de termo aditivo;
e) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor deverão ser solicitadas ao seu superior 
hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
f) O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução será a : Servidora: ELISÂNGELA 
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CRISTINA BERGAMASCH CUBA - Coordenadora do Programa de Saúde Bucal;

6- OBRIGAÇÕES DAS PARTES   
                                       
6.1- Obrigações e Responsabilidades da CONTRATANTE:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus trabalhos dentro das 
normas deste Termo;
b) Comunicar à CONTRATADA as irregularidades havidas na execução dos serviços;
c) Fiscalizar e gerenciar as prestações dos serviços por parte da CONTRATADA; 
d) Permitir livre acesso dos técnicos da CONTRATADA aos equipamentos para execução dos serviços de 
manutenção;
e) Comunicar prontamente a CONTRATADA toda e qualquer anormalidade no funcionamento dos equipamentos sob 
manutenção, bem como prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da 
CONTRATADA;
f) Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários aos empregados da CONTRATADA 
para prestação dos serviços;
g) Notificar à CONTRATADA, por escrito quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da 
prestação de serviços;
h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato;
i) Providenciar as inspeções de execução, com vistas ao cumprimento dos prazos pela CONTRATADA;
j) Acompanhar as manutenções preventivas e corretivas;
k) Fiscalizar a prestação dos serviços por parte da CONTRATADA. Quando o serviço for prestado in loco, o 
Supervisor(a) de Unidade, designará um responsável para acompanhamento e fiscalização do serviço;
l) Fiscalizar o contrato de prestação de serviços e avaliar todo serviço executado pela CONTRATADA, verificando se 
o mesmo foi efetivamente realizado, em conformidade com o solicitado em cada Ordem de Serviço;
m) Realizar visitas de inspeção na oficina da CONTRATADA, sem a necessidade de prévio agendamento.

6.2- Obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:
a) Realizar manutenções corretivas, unicamente por chamado/agendamento que serão solicitados via e-mail pelo 
gerente do estabelecimento de saúde em questão (ou seu substituto equivalente, em caso de ausência do mesmo);
b) Atender aos chamados das manutenções corretivas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a 
partir da hora de abertura do chamado; 
c) Prestar os serviços objeto deste Termo pelo período de 12 (doze) meses.
d) Garantir as peças trocadas pelo prazo de 90 (noventa) dias e os serviços corretivos executados por 90 (noventa) 
dias, a contar da data de sua execução, que será concretizada com a assinatura eletrônica da Ordem de Serviço, 
além da isenção de cobrança desse serviço, se necessário. A garantia pode não ser concedida se for comprovado 
nova intervenção por mau uso; 
e) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE os casos de desligamento de algum técnico da CONTRATADA 
pertencente à equipe responsável pela prestação de serviços que são objeto deste contrato;
f) Observar que quando do comparecimento do Técnico a qualquer um dos estabelecimentos de saúde 
demandantes para a execução dos serviços, este deverá apresentar-se obrigatoriamente ao Setor Administrativo do 
respectivo estabelecimento;
g) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes 
do contrato;
h) Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 
(dois) dias úteis, após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5 
(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
i) Prestar serviços com eficiência e pontualidade, observadas as disposições sobre o assunto;
j) Responsabilizar-se pelo transporte dos técnicos relativo ao deslocamento (ida e volta) dos mesmos, para 
os atendimentos às Unidades; 
k) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e civis, seguros, taxas, encargos sociais, transporte, alimentação, 
uniformes, e quaisquer outras que forem devidas referentes aos serviços executados por seus empregados, 
decorrente do objeto do presente instrumento; 
l) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados/prepostos, 
durante o período em que estiverem efetuando os serviços pertinentes a este contrato, bem como por todo 
e qualquer dano que venham a causar às instalações da CONTRATANTE e/ou de terceiros; 
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m) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos, aparelhos e a outros 
bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante 
a execução dos serviços;
n) Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no 
recinto da CONTRATANTE;
o) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o equipamento em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados 
inadequadamente;
p) Fornecer todo o material e equipamento necessário à perfeita execução dos serviços a serem contratados, sendo 
que o material empregado deverá ser de boa qualidade, novo e original sempre de acordo com as normas da ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas e manter os equipamentos de acordo com o recomendado pelo fabricante;
q) Permitir ao gestor do contrato, fiscalizar e gerenciar os serviços, objeto deste, que estiverem sendo executados 
sob sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, 
podendo o gestor sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material que não 
esteja de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários 
ou terceiros;
r) Retirar e transportar, por conta própria, qualquer equipamento/aparelho odontológico até sua oficina, 
promovendo de igual forma o seu retorno ao local da instalação, mediante controle do setor competente do 
CONTRATANTE, em caso de eventual necessidade;
s) Comunicar formalmente ao CONTRATANTE, antes da realização do serviço, caso se constate que o custo da 
manutenção excede em 50% o valor de um equipamento novo compatível (de mesma função e qualidade, ou 
superior);
t) Aplicar somente peças novas e originais, indicadas pelos fabricantes dos equipamentos, não podendo 
valer-se em nenhuma hipótese de itens recondicionados, de mercado paralelo ou de outra procedência, sem 
expressa autorização prévia da CONTRATANTE;
u) Informar formalmente o nome do Preposto da empresa que ficará responsável pelo contato com a 
CONTRATANTE para receber as autorizações, solicitações e instruções passadas através da Secretaria Municipal de 
Saúde; 
v) Colocar à disposição da CONTRATANTE, técnicos de seu quadro, com comprovada experiência e capacitação 
técnica, previamente identificados,  para os atendimentos nos horários de funcioamento das unidades, de  2ª  à 6ª  
feira e em condição de plantão, aos fins de semana e feriados;
w) Prestar assistência técnica através de funcionários de seu quadro permanente, com formação técnica, 
qualificados através de cursos ou treinamentos na manutenção de equipamentos e aparelhos odontológicos e 
médicos;
x) Montar e desmontar equipamentos dos estabelecimentos de saúde, quando necessário, nos casos de mudanças 
para outros locais;
y) Emitir laudo técnico e/ou relatórios que justifiquem as substituições dos equipamentos que demandam por 
consertos freqüentemente ou que não mais apresentem condições de reparo, devidamente assinado pelo 
Responsável Técnico da CONTRATADA, ficando facultada ao CONTRATANTE a solicitação de outro parecer técnico. 
Caso verifiquem-se informações inverídicas, ficará a CONTRATADA passível das penalizações cabíveis;
z) Manter durante o prazo de execução contratual, no que for compatível com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que precedeu o ajuste, devendo em caso 
contrário, comunicar imediatamente à CONTRATANTE e providenciar o retorno à condição anterior, sob pena de se 
considerar rescindido, nos termos do artigo 78, inciso XI , da Lei Federal nº  8.666/93;
aa) Cumprir perfeita e integralmente as obrigações decorrentes do presente contrato, sujeitando-se em caso de 
inadimplemento, às multas nele estabelecidas e às demais sanções previstas na Lei Federal nº  8.666/93, em 
especial ao disposto no artigo 77 do mencionado diploma legal;
bb) Realizar nas manutenções preventivas: inspeção de vaso de pressão de compressor e teste de segurança 
elétrica por meio de intrumentos e aparelhos necessários para o cumprimento do estabelecido nas NR´ s 10, 13, 15, 
17, 36, 50, dentre outras normas sanitárias, de segurança e recomendações do fabricante,  além de reforma de 
Cabeçote de Raios X até 70KVA, reforma de motor de compressor e bomba vácuo até 3CV, reforma de estofamento 
de cadeira e mocho, pintura geral de compressor e cadeira odontológica, manutenção corretiva de peças de mão em 
oficina e de periféricos odontológicos em oficina; 
cc) Manter durante o período de contrato e disponibilizar ao término dele as informações atualizadas pertinentes ao 
patrimônio de equipamentos, aparelhos e raios-X odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde  contendo: lotação 
dos equipamentos, números de patrimônio, marca, e modelo de todos os equipamentos;
dd) Fazer parte do escopo do contrato da empresa CONTRATADA a manutenção nos equipamentos, aparelhos e 
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raios-X odontológicos incorporados no Patrimônio do Município de Baixo Guandu, seja por motivo de substituição ou 
adição;
dd) Manter os profissionais designados para a execução dos serviços devidamente identificados por meio 
de crachás, uniformizados, bem como equipados com os respectivos e adequados Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI's) necessários à execução dos serviços objeto deste TERMO;
ee) Designar um preposto, formalmente, mediante o envio de correspondência contendo seu nome, endereço, 
endereço eletrônico, telefones fixo e móvel, o qual deverá ser responsável por representar o licitante vencedor junto 
à Administração;
ff) Substituir, sempre que necessário e/ou solicitado pela Administração, quaisquer profissionais que não sigam os 
bons princípios de urbanidade e/ou forem considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da 
Administração, ou que não estejam desempenhando a contento suas atividades;
gg) Fiscalizar regularmente os profissionais designados para a execução dos serviços objeto desta licitação e as 
condições em que tais serviços estão sendo executados, inclusive o uso dos uniformes e dos EPI´ s;
hh) A CONTRATADA deverá interagir com as empresas fornecedoras dos equipamentos odontológicos recém-
adquiridos pela Secretaria Muncipal de Saúde que estiverem em período de garantia, realizando todos os trâmites 
tais como: contato com o fornecedor, recolhimento do equipamento na unidade envio para o fornecedor, 
recebimento e devolução a unidade;
ii) Notificar ao CONTRATANTE, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas e a termo, de quaisquer 
irregularidades que venham ocorrer em função da execução dos serviços objeto deste TERMO;
jj) Facultar ao CONTRATANTE, a qualquer tempo, a realização de inspeções e diligências, objetivando o 
acompanhamento e avaliação técnica da execução dos serviços contratados;
kk) A CONTRATADA não deverá obter lucros ou vantagens no fornecimento das peças, componentes e acessórios 
efetivamente substituídos; 
ll) Manter durante a execução dos serviços objeto deste TERMO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste TERMO;
mm) A CONTRATADA deverá manter atualizados seus dados junto à fiscalização do contrato, incluindo números de 
telefone/ fax de chamada local (fixo e móvel), correio eletrônico e demais meios de contato, para as solicitações de 
serviços de manutenções corretivas emergenciais, independente da data e horário do chamado;
nn) Manter os preços ajustados e firmados em sua proposta comercial;
oo) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste TERMO;
pp) Enviar, a cada mês, um relatório de  Manutenções Preventivas  e Corretivas, onde deverá constar o local 
, dia e horário em que as  atividades  foram realizadas e em quais equipamentos, aparelhos  de  Raio-X, 
marca, modelo, informando também o patrimônio dos mesmos;
qq) A CONTRATADA deverá manter em seu quadro funcional, durante todo o período de vigência do Contrato para 
esta contratação, equipe técnica responsável pela execução dos serviços de manutenções, com a qualificação 
técnico-profissional exigida neste TERMO;
rr) A CONTRATADA deverá executar a calibração dos equipamentos e aparelhos, conforme regulamentação técnica 
metrológica elaborada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO);           
ss) Os materiais básicos e insumos utilizados nas manutenções, tais como: graxas, desengripantes, fluidos 
diversos, desincrustastes, vaselina, fitas isolantes, soldas, brocas, anticorrosivos, antiferruginosos, 
detergentes, solventes, lixas, materiais e produtos de limpeza em geral, materiais para limpeza química ou 
mecânica, etiquetas, entre outros componentes de uso geral (rol não taxativo), deverão ser disponibilizados 
pela CONTRATADA;
tt) Nos serviços de limpeza, somente deverão ser utilizados produtos biodegradáveis, sendo proibida a utilização de 
substâncias classificadas como carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas, ou que venham causar danos ou 
corrosões nos equipamentos e aparelhos;
uu) Os atendimentos e serviços realizados nos equipamentos e aparelhos odontológicos, raios-X 
odontológicos deverão ser descritos em documento próprio de emissão da CONTRATADA, correspondente 
a um Relatório de Atendimento Técnico (RAT), contendo: Unidade atendida, nome do equipamento, marca, 
modelo, nº série, nº de patrimônio, serviço executado, peças e/ou componentes substituídos, data e hora do 
início do atendimento, data e hora do encerramento dos serviços, de forma legível, que deverá ser assinado 
e carimbado por servidor responsável pela Unidade de Saúde atendida, atestando a devida execução dos 
serviços e pelo técnico responsável pelo atendimento, cuja 1ª (primeira) via deverá ser encaminhada pela 
CONTRATADA à fiscalização do contrato, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), para 
acompanhamento e controle dos serviços executados. A 2ª (segunda) via deverá ser entregue à Unidade de 
Saúde atendida, sendo a 3ª (terceira) via de controle da CONTRATADA; 
vv) A CONTRATADA poderá, após a manutenção, lacrar o equipamento e ou aparelho para efeito de assegurar a 
garantia de seus serviços, assim que os mesmos tenham sido atestados pelo RESPONSÁVEL DA UNIDADE 
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ATENDIDA;
ww) Seguir os prazos estabelecidos neste TERMO para reparo dos equipamentos, independente da quantidade que 
for danificada simultaneamente;
xx) Se responsabilizar pelo fornecimento e utilização das ferramentas e instrumentos necessários à perfeita 
execução do serviço.

7- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

7.1 - A vigência da presente Contratação será de 12 (doze) meses, sendo que sua vigência e eficácia dar-se-á a partir da 
publicação do Contrato.

7.2 - O prazo de vigência poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do Contratante, mediante 
termo próprio, de acordo com a legislação pertinente.

7.3- Está permitida a subcontratação caso a empresa não possua o instrumental e profissional necessários estritamente 
para a execução das atividades necessárias relativas aos testes de segurança elétrico e inspeção dos compressores.

8- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes 
penalidades:

a)  Multa;
b)  Rescisão do Contrato;
c)  Suspensão do direito de licitar junto o Município de Baixo Guandu;
d)  Declaração de inidoneidade.

8.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando a CONTRATADA:
a)  Fornecer o objeto deste, em desacordo com as especificações constantes, no presente instrumento;
b)  Causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
c)  Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do 
CONTRATANTE;
d)  Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
e)  Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.
f)  Descumprir quaisquer obrigações licitatórias /  contratuais;
g)  Se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital.

8.3 - Ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor 
do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

8.4 - Quando o objeto deste contrato não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a sua suspensão 
será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo da aplicação da multa de 10% (dez por cento) 
do valor total do contrato.

8.5- Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as 
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE, 
independentemente das demais sanções cabíveis.

8.6- A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a 
natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

8.7 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a CONTRATADA, 
justificando a medida.

8.8 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas junto a Secretaria Municipal de Finanças, dentro do prazo improrrogável 
de 30 (trinta) dias ininterruptos, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de 
reconsideração do recurso.
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8.9 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos, independentemente das 
demais sanções previstas neste contrato.

9- DO PAGAMENTO

9.1 - O pagamento será realizado, mensalmente, mediante a apresentação pela Contratada, de Nota Fiscal ao Fundo 
Municipal de Saúde, acompanhada dos documentos, a saber:

a) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual - Estado Sede da 
Contratada;
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da 
Contratada;
e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho;
f) Relatório dos serviços prestados e peças instaladas;

9.2- A Nota Fiscal e os demais documentos deverão ser emitidos pela Contratada, serão atestados pelo Secretário de 
Saúde e encaminhados para pagamento no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a respectiva liquidação da despesa.

9.2.1 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações fiscais/ trabalhistas, 
será solicitada à Contratada providências para retificação, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data da regularização da pendência.

9.3 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e acolhidos 
nos documentos da fase de Habilitação.

9.4 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações registradas 
no certame, deverá ser comunicado ao Município de Baixo Guandu, mediante documentação própria, para apreciação da 
autoridade competente.

9.5 - A Secretaria de Saúde poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
Contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.

9.6 - O pagamento dos serviços e das peças serão efetuados apenas para os serviços prestados e peças instaladas 
comprovadas através de Ordem de Serviço e relatórios assinados pelo Contratante e pela Contratada;

9.7 - Para a efetivação do pagamento à Contratada deverá manter as mesmas condições previstas no Termo de 
Referência no que concerne a proposta de preço.

9.8 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso I I , alínea "d", do art. 65, da Lei nº  
8.666/93.

9.9- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

10- DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE 
                                                                                                            
10.1- Os preços serão fixos e reajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

10.2- Após o prazo descrito no item acima, os preços poderão ser reajustados anualmente, de acordo com a variação do 
IPCA ou outro índice mais vantajoso à época, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria ou no caso 
de desequilíbrio econômico-financeiro na relação contratual, devidamente comprovado e acatado pelo CONTRATANTE.

10.3- Visando adequar às finalidades de interesse público supervenientes ao momento da contratação, e com o objetivo 
de se preservar a natureza contratual, a lei 8.666/93 autoriza acréscimos e supressões de 25% do valor original do 
contrato. Isso é fundamentalmente importante no caso concreto em que novos equipamentos odontológicos dos novos 
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estabelecimentos de saúde estarão cobertos pela garantia de 01 ano dos respectivos fabricantes e mais tarde 
necessitarão de manutenções pela licitante vencedora. 

11- DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1- Os locais estão descritos no Anexo XI - Relação de Endereços deste Termo.

11.2- Em casos de mudanças de endereços ou de equipamentos poderá haver alteração nos locais de execução dos 
serviços. 
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Anexo III

CARTA CREDENCIAL

Pregão Presencial nº 006/2023

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa............................................., devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº  ........................................................, com sede na Rua/Av 
.........................................................., nº .........., Bairro..................., Cidade.........................................,
UF......., vem pela presente, informar a V.Sª , que o(a) Srº .(ª ) ................................................., Carteira de 
Identidade nº ..................................................................., é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a 
pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto,assinar todas as 
declarações exigidas no edital, proposta de preços, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, 
requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga, bem 
como o original da Carteira de Identidade do Credenciado.
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Anexo IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS

Pregão Presencial nº 006/2023

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa................................................,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ..............., com sede na Rua/Av ................................, nº .........., 
Bairro..................., Cidade........................... ,UF......., DECLARA, sob as penas da lei, que satisfaz plenamente todas as 
exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no inciso VII , do art. 4º , da Lei n° 
10.520/02.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo V

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO III DO ART. 9° DA LEI N° 8.666/93

Pregão Presencial nº 006/2023

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela 
empresa....................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ............... 
,com sede na Rua/Av ................................, nº .........., Bairro..................., Cidade............, UF......., DECLARA,sob as 
penalidades da Lei, que nenhum dos seus sócios e qualquer das pessoas por esses designados para acompanhar o 
certame, encontra-se ligado a qualquer das pessoas mencionadas no inciso I I I  do art. 9° da Lei n° 8.666/93, por 
parentesco com agentes públicos do órgão ou entre contratante até o terceiro grau.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo VI

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial nº 006/2023

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade deresponsável legal pelaempresa................................................,devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº  ...............................,com sede na Rua/Av ................................, nº .........., Bairro..................., 
Cidade............, UF......., DECLARA,sob as penalidades da Lei, que enquadra-se como MICROEMPRESA/EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, nos termos do inciso I  e I I  do art. 3º  da Lei Complementar nº  123/2006, e para fins de obtenção dos 
benefícios da referida Lei e suas alterações, não estar incurso em nenhuma das vedações do art. 3º , §4º .

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo VII

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

Pregão Presencial nº 006/2023

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pel empresa................................................,devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº  ...............................................,com sede na Rua/Av ................................, nº .........., 
bairro..................., cidade............, UF......., DECLARA,sob as penalidades da Lei, seu endereço eletrônico oficial (e-
mail)....................., telefone (fixo)...........................(celular)........................para notificar e receber decisões proferidas 
no procedimento acima epigrafado , que terá validade para ciência inequívoca, produzindo efeitos para contagem de 
prazos.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93

Pregão Presencial nº 006/2023

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa...............................................,devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº ..............,com sede na Rua/Av ................................, nº .........., bairro..................., cidade............, 
UF......., DECLARA,sob as penalidades da Lei, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido 
pela Lei n.º  9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo IX

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

Pregão Presencial nº 006/2023

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela  
empresa.............................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o 
nº ........................................................, com sede na Rua/Av ................................, nº .........., 
Bairro..................., Cidade................................., UF........................, DECLARA, sob as penas da Lei, de que não 
existe fato superveniente impeditivo à sua habilitação, e que aceita todas as exigências do presente Edital, bem 
como nos submete a todas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
          (nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo X

Contrato de prestação de serviços nº  XX/2023 que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES e a 
empresa...............................

O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, pessoa jurídica de direito público interno, através da Unidade Gestora xxxxxxxxxxx 
inscrito no CNPJ sob o nº  xxxxxxxxxxxxxx, com sede na (Rua/Avenida/Travessa, número, Bairro, Cidade, Estado), nesse 
ato representado pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, (nacionalidade, estado civil, profissão, C.I . e CPF, função/cargo), portador 
do CPF nº  xxxxxxxxxxxxxxx, residente na (Rua/Avenida/Travessa, número, Bairro, Cidade, Estado), doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o número xxxxxxxxxxxx, com sede 
na xxxxxxx (Rua/Avenida/Travessa, número, Bairro, Cidade, Estado), neste ato representada pelo Sr. xxxxxxx 
(nacionalidade, estado civil, profissão, C.I . e CPF, função/cargo: sócio-administrador, gerente, proprietário etc), neste ato 
denominada CONTRATADA, tendo em vista o Pregão Presencial nº  ____/2023, devidamente homologado pela autoridade 
competente em xx/xxxx/xxxx, no Processo nº  _____/2022, firmam o presente contrato, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, com fornecimento de mão de obra especializada e peças, 
através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme relacionados no Anexo I  do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1- O CONTRATANTE emitirá uma autorização de fornecimento, através da Secretaria de Saúde, autorizando a 
prestação de serviços pela CONTRATADA;

2.2-Os serviços serão realizados, habitualmente, nas dependências da Unidade onde estão instalados os equipamentos. 
Em casos excepcionais os serviços poderão ser executados nas oficinas da Contratada ou oficinas de empresas 
terceirizadas, desde que devidamente informada e liberada pela fiscalização, a remoção ou retirada do equipamento;

2.3- A CONTRATADA deverá atender às solicitações de comparecimento para correção dos defeitos e falhas em qualquer 
unidade dos equipamentos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da Ordem de 
Serviço ou solicitação emitida pela Secretaria de Saúde, devidamente autorizado, sendo prestado o atendimento no 
período compreendido entre 7h e 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, nos locais onde estão instalados os 
equipamentos;

2.4- Os equipamentos, quando necessitarem ser transportados para a execução da manutenção, deverá ser feito em 
veículos próprios da Contratada ou por terceiros credenciados pela mesma, contanto que todos os custos e 
despesas de transporte, carga e descarga sejam suportados pela contratada;

2.5- Toda a mão de obra a ser aplicada nos serviços de manutenção deve ser de pessoal altamente qualificado e 
experiente, nesse tipo de equipamento, preferencialmente treinados pelo fabricante e/ou em cursos próprios, que sigam 
as normas e procedimentos de trabalho;

2.6-Toda a mão de obra deve aplicada nos serviços deve ser contratada de acordo com as normas nacionais: 
trabalhistas, previdenciárias e de segurança;

2.7- As peças de reposição empregadas nos serviços deverão ser novas, sem uso, originais, e fornecidas por empresa 
que detenha a representação do fabricante do equipamento. Não se admitirá peças similares;

2.7.1- As peças e partes devem ter suas embalagens abertas à frente do fiscal da contratação, que verificará 
as condições da mesma.

2.8-Não se admitirá serviços feitos parcialmente;

2.9- A forma de execução dos serviços deve atender as normas das entidades reguladoras desse tipo de serviço, assim 
como as normas da ABNT/NBR no que couber.
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2.10- Não se admitirá a entrega de serviços incompletos ou que os equipamentos permaneçam parados por mais de 48 
(quarenta e oito) horas sem manutenção e em casos excepcionais a inviabilidade de manutenção neste prazo deve ser 
justificada à fiscalização da contratação em relatório circunstanciado. 

2.11- A contratada deverá dar garantia de todos os serviços executados assim como das peças aplicadas. 

2.12- Os profissionais utilizados na prestação de serviços deverão estar perfeitamente uniformizados e identificados e 
com os equipamentos de segurança necessários e obrigatórios.

2.13- Qualquer dano causado pela Contratada, à Contratante ou à Terceiro, deverão imediatamente ser 
reparados sob pena de aplicação das suspensões e multas contratuais.

2.14- Deverá a Contratada mensalmente emitir relatório dos serviços prestados que acompanharão a NF/fatura dos 
serviços e boletim de medição.

2.14.1- O relatório de serviços deverá ser emitido no consultório a ser reparado, na presença do dentista/ e 
ou auxiliar, e devidamente assinado por eles.

2.15 - As Unidades onde serão prestados os serviços estão relacionadas no anexo XI e os quantitativos de equipamentos 
por Unidade no anexo XI I .

2.16- RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INICIAIS:

QUANTITATIVO ABSOLUTO DE MATERIAIS PERMANENTES PMBG 

MATERIAL QUANTIDADE

Aparelho Fotopolimerizador 15

Aparelho de Raio X 4

Autoclave 9

Bomba a Vácuo 12

Caneta de alta Rotação 56

Compressor Odontológico 16

Consultórios Odontológicos (cadeira, refletor, unidade de 
água/cuspideira, equipo acoplado ou móvel, mocho)

16

Contra-ângulo 30
Cuba Ultrassônica 14

Micromotor 30

Seladora 15

Ultrassom 15

OBS 1 : Unidades Básicas de Saúde: Alto Mutum Preto, Dilmann Netto Ferreira, Ibituba, KM14, Mascarenhas, NESF 
1, NESF 2, Operário, Rosário 1, Rosário 2, Santa Rosa, Sapucaia, São José, São Vicente, Valparaíso e Vila Nova 
Bananal.

OBS 2 : Durante a vigência da contratação novos equipamentos poderão adquiridos pela Secretaria Municipal de 
Saúde, que também passarão a fazer parte desta contratação e ser alvo tanto de manutenção corretiva como 
preventiva, o que não poderá onerar em nada a presente contratação, considerando que os valores de mão de obra 
e as peças poderão ser apenas remanejados, para dar conta do novo quantitativo de equipamentos.

2.17 - DEFINIÇÕES DAS ATIVIDADES: 
                                                                                             
2.17.1- Manutenção Preventiva
2.17.1.1- Consistem em se efetuar verificações, inspeções, medições e testes preventivos nas instalações em geral e, se 
necessário, ações para eliminar os desvios de funcionamento nelas encontrados.  Esta manutenção será mensal, 
realizada de forma programada, com agendamento prévio em cada estabelecimento de saúde, sem interromper o fluxo 
normal de serviços das unidades o que, eventualmente, implicará na realização de trabalho em períodos noturnos e finais 
de semana.
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2.17.1.2- A manutenção preventiva tem por objetivo a inspeção técnica dos equipamentos e aparelhos e testes de 
funcionamentos, devendo compreender as atividades relacionadas abaixo:

a) As funcionalidades dos equipamentos e aparelhos odontológicos, raios-X odontológicos;
b) Limpeza, drenagem e calibração dos filtros de ar e dos compressores;
c) O desempenho dos rolamentos e lubrificação das peças de mão de alta e baixa rotação;
d) O nível de óleo do reservatório das cadeiras odontológicas;
e) A limpeza dos filtros separadores de detritos, ralos e bacias de porcelana; 
f) A lubrificação das articulações e regulação do foco dos refletores;
g) A limpeza interna das mangueiras com aspiração de solução desinfetante e limpeza de filtros separadores de 
detritos das Bombas de vácuo;
h) A retirada de resíduos de bicarbonato de sódio do filtro de ar do jato de bicarbonato;
i) A verificação dos filtros de luz e térmico dos fotopolimerizadores; 
j) A verificação das peças desgastadas que deverão ser substituídas por meio de Manutenção Corretiva;
k) A realização de outros serviços de mesma natureza e grau de complexidade;
l) A identificação de cada equipamento com a data da manutenção preventiva realizada;
m) Outros serviços que se fizerem necessários para o bom funcionamento e segurança dos equipamentos e 
aparelhos odontológicos e raios-X Odontológicos, de acordo com o fabricante e normas sanitárias e de segurança 
vigentes;
n) A qualificação de operação: evidência documentada, fornecida pelo fabricante ou distribuidor, de que o 
equipamento, após a qualificação da instalação, opera dentro dos parâmetros originais de fabricação;
o) A qualificação de desempenho: evidência documentada de que o equipamento, após as qualificações de 
instalação e operação, apresenta desempenho consistente por no mínimo 03 ciclos sucessivos do processo, com 
parâmetros idênticos, utilizando-se pelo menos a carga de maior desafio, determinada pelo serviço de saúde;

2.17.2- Manutenção Corretiva 
2.17.2.1- Consiste nos serviços para corrigir as causas e efeitos de ocorrências constatadas nas instalações, ou quando 
solicitadas pela fiscalização.

2.17.2.2- As solicitações de manutenção corretiva dar-se-ão através do gerente do estabelecimento de saúde (ou 
responsável equivalente na ausência deste) por comunicação por e-mail para a empresa CONTRATADA com cópia para a 
Coordenação de Saúde Bucal, com a abertura de um chamado técnico.

2.17.2.3- A CONTRATADA deverá providenciar o restabelecimento das condições de funcionalidade e operacionalidade 
dos equipamentos e aparelhos o mais rápido possível.

2.17.2.4- Para a execução da manutenção necessária, a CONTRATADA deverá comparecer na Unidade em até 48 
(quarenta e oito horas) após o chamado;

2.17.2.5- Na realização do reparo, quando necessária a substituição de peças, nas condições em que o tempo de 
retorno exceder 48 (quarenta e oito) horas, deverá a CONTRATADA disponibilizar equipamentos e aparelhos de 
reposição que compõem o consultório odontológico e seus periféricos, tais como (rol não taxativo): aparelho 
fotopolimerizador, compressor, mochos, caneta de alta rotação, micro-motor, contra-ângulo, aparelhos de 
profilaxia, bomba a vácuo, etc.

2.17.2.6- Para os casos excepcionais, em que não seja possível o cumprimento dos prazos determinados, a 
CONTRATADA deverá comunicar formalmente a proposição de extensão do prazo para a resolução dos problemas, e ter 
a anuência do CONTRATANTE.

2.17.2.7- A CONTRATADA deverá prestar o devido atendimento às intervenções corretivas, quando houver, a partir do 
início das atividades, independentemente do levantamento cadastral inicial ou do cronograma de manutenções 
preventivas.

2.17.3- Manutenção Corretiva Emergencial 
2.17.3.1- Caracteriza-se pela premência da execução de serviços necessários e inadiáveis, objetivando eliminar 
problemas oriundos de ocorrências que de alguma forma possam comprometer o funcionamento dos estabelecimentos 
de saúde da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu.
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2.17.3.2- Os equipamentos, aparelhos e raios-X odontológicos e peças que necessitarem de substituição deverão ser 
feitos por outro, de preferência, de mesma marca ou similar, sempre considerando a compatibilidade destes com os 
demais equipamentos da Unidade em questão, além das recomendações dos fabricantes e normas pertinentes.

2.17.3.3- Os equipamentos, aparelhos e raios-X odontológicos pertencentes ao parque de equipamentos da Secretaria de 
Saúde do Município de Baixo Guandu estão listados no Anexo XIl do Edital.

2.17.3.4- Para as demandas emergenciais a CONTRATADA deverá manter registro escrito da convocação, em que 
constem data e hora da solicitação, nome do servidor da Unidade demandante que a transmitir, nome de seu empregado 
que a receber e descrição da ocorrência.

2.17.4- Da Inspeção dos compressores
2.17.4.1- A inspeção dos compressores é um serviço indispensável para garantir a segurança dos trabalhadores da 
unidade de saúde e de toda população que usa os serviços de saúde nas unidades e por meio da emissão de laudo, 
confirma, dentre outros aspectos, se os valores medidos e condições diagnosticadas nos vasos de pressão, estão dentro 
da tolerância determinada pelo fabricante e normas sanitárias e de segurança vigentes. 

2.17.4.2- A inspeção e laudo devem ocorrer segundo as normas sanitárias e de segurança vigentes, em rol não 
exaustivo: NR 10, NR13, NR 17, 36 E 50.

2.17.4.3- Uma das checagens a se realizar é a inspeção com ultrassom, que medirá a espessura da chapa. Tal aparelho 
deve possuir certificado de calibração válido e rastreável RBC/ INMETRO. Já a inspeção interna deve ser feita através de 
boroscópio. Trata-se de uma câmera especial de inspeção para análise interna de corrosão dos vasos de pressão.

2.17.5- Do Teste de Segurança Elétrica  
2.17.5.1- O teste de segurança elétrica tem como objetivo atender a norma ABNT NBR IEC 60601-1 que preconiza que 
seja feito o teste em todos os equipamentos aplicados na área de saúde a fim de detectar falhas elétricas e assim evitar 
que qualquer corrente elétrica flua pelo corpo do paciente ou pelas partes externas do equipamento médico-
odontológico. Tal serviço é indispensável para garantir a segurança dos pacientes e qualquer usuário ou operador dos 
equipamentos.

2.17.5.2- O teste de segurança elétrica deve ocorrer no mínimo a cada semestre ou toda vez que se fizer necessário uma 
manutenção com intervenção de maior complexidade no equipamento. 

2.17.5.3- O teste de segurança elétrica deve ser feito com analisador de segurança elétrica. Tal aparelho deve possuir 
certificado de calibração válido e rastreável RBC/INMETRO.

2.17.6- Reposição de Peças
2.17.6.1- A CONTRATADA terá a responsabilidade pela reposição e fornecimento de peças necessárias à 
manutenção dos equipamentos, cujo somatório de seus valores não ultrapassem o valor de 40% (quarenta por 
cento) do valor mensal contratado para a execução dos serviços objeto deste Contrato.

2.17.6.2- A CONTRATADA deverá atender as necessidades de reposição de peças necessárias à manutenção dos 
equipamentos, aparelhos e raios-X odontológicos providenciando a aquisição das mesmas, apresentando previamente ao 
gestor/ fiscal do contrato, justificativa da necessidade de substituição da (s) peça (s), bem como orçamentos, sempre que 
possível e a critério do CONTRATANTE, comprovando os preços praticados no mercado, para avaliação e autorização pelo 
CONTRATANTE. 

2.17.6.3- A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente e antes da emissão das Notas Fiscais, o relatório descritivo 
de atendimentos técnicos, contendo a identificação das peças, componentes e acessórios com os respectivos número de 
patrimônio e número de série, efetivamente substituídos, bem como as respectivas Notas Fiscais comprobatórias de sua 
aquisição, além de indicar de forma individualizada, as peças, componentes e acessórios substituídas na execução do 
serviço com seus respectivos valores, demonstrando o menor valor de custo de mercado, a partir da apresentação de 
custos de ao menos três fornecedores.

2.17.6.4- A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, juntamente com o relatório descritivo de atendimentos 
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técnicos, contendo a identificação das peças, componentes e acessórios efetivamente substituídos.

2.17.6.5- A CONTRATADA deverá comunicar formalmente ao CONTRATANTE, antes da realização do serviço de 
manutenção, caso se constate que o custo da manutenção excede em 50% o valor de um equipamento novo compatível 
(de mesma função e qualidade, ou superior), quando se faculta à CONTRATADA a compra de novo equipamento.

2.17.6.6- As peças substituídas devem ser devolvidas em sacos transparentes lacrados e identificados através 
de etiqueta com número da OS, Unidade de Saúde e data de aplicação da peça;

2.18- DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE, EXECUÇÃO E ACEITE DE SERVIÇOS /  PRODUTOS OU MATERIAIS:

2.18.1- Prazo de mobilização: a execução dos serviços objeto desta contratação deverá iniciar-se no prazo de até 10 
(dez) dias consecutivos, a contar da data da assinatura do contrato e consequente recebimento da Ordem de Serviço 
observados os demais prazos e condições a que se referem este Termo.

2.18.1.1- O prazo a que se refere o item anterior admite prorrogação, a critério do CONTRATANTE, desde que 
devidamente justificado em face dos seguintes motivos:

a) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições de execução dos serviços;
b) Aumento das quantidades inicialmente previstas, nos limites permitidos;
c) Impedimento da execução dos serviços por fato ou ato de terceiros, reconhecido pelo CONTRATANTE em 
documentos contemporâneos a sua ocorrência;
d) Omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 
responsáveis.

2.18.2- Os serviços deverão ser executados, de segunda a sexta-feira nos horários de 07h às 16 h.

2.18.3- Ao comparecer em quaisquer Unidades demandantes para a execução dos serviços, a equipe técnica 
deverá, obrigatoriamente, identificar-se junto ao Setor Administrativo da respectiva Unidade.

2.18.4- A CONTRATADA deverá prestar todas as informações sobre os equipamentos e serviços executados, 
incluindo a emissão de relatórios de acompanhamento e controle, periodicamente, conforme previsto e/ou 
quando solicitado pela Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE:

3.1 - Receberá a CONTRATADA pela prestação de serviços do  objeto contratado, o valor global de 
R$.................(............................), conforme detalhamento constante no Anexo I  deste instrumento contratual.

9.1 - O pagamento será realizado, mensalmente, mediante a apresentação pela Contratada, de Nota Fiscal ao Fundo 
Municipal de Saúde, acompanhada dos documentos, a saber:

a) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual - Estado Sede da 
Contratada;
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da 
Contratada;
e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho;
f) Relatório dos serviços prestados e peças instaladas;

9.2- A Nota Fiscal e os demais documentos deverão ser emitidos pela Contratada, serão atestados pelo Secretário de 
Saúde e encaminhados para pagamento no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a respectiva liquidação da despesa.

9.2.1 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações fiscais/ trabalhistas, 
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será solicitada à Contratada providências para retificação, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data da regularização da pendência.

9.3 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e acolhidos 
nos documentos da fase de Habilitação.

9.4 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações registradas 
no certame, deverá ser comunicado ao Município de Baixo Guandu, mediante documentação própria, para apreciação da 
autoridade competente.

9.5 - A Secretaria de Saúde poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
Contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.

9.6 - O pagamento dos serviços e das peças serão efetuados apenas para os serviços prestados e peças instaladas 
comprovadas através de Ordem de Serviço e relatórios assinados pelo Contratante e pela Contratada;

9.7 - Para a efetivação do pagamento à Contratada deverá manter as mesmas condições previstas no Termo de 
Referência no que concerne a proposta de preço.

9.8 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso I I , alínea "d", do art. 65, da Lei nº  
8.666/93.

9.9- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta do Orçamento Municipal para o exercício de 
2023, de acordo com a classificação programática seguinte:

040 - Secretaria Municipal de Saúde - 001 - Departamento de Saúde - 2.107 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - 
Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo - Ficha: 102 - Fonte de Recurso: 26000000001 - Transf. 
Fundo a Fundo de rec. Do SUS provenientes do gov. Federal - Bloco de manut. Ações e ser. Públi. De saúde

040 - Secretaria Municipal de Saúde - 001 - Departamento de Saúde - 2.107 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - 
Elemento de Despesa: 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha: 105 - Fonte de Recurso: 
26000000001 - Transf. Fundo a Fundo de rec. Do SUS provenientes do gov. Federal - Bloco de manut. Ações e ser. 
Públi. De saúde

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1 - Constituem obrigações da contratada:
a) Realizar manutenções corretivas, unicamente por chamado/agendamento que serão solicitados via e-mail pelo 
gerente do estabelecimento de saúde em questão (ou seu substituto equivalente, em caso de ausência do mesmo);
b) Atender aos chamados das manutenções corretivas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a 
partir da hora de abertura do chamado; 
c) Prestar os serviços objeto deste Contrato pelo período de 12 (doze) meses.
d) Garantir as peças trocadas pelo prazo de 90 (noventa) dias e os serviços corretivos executados por 90 (noventa) 
dias, a contar da data de sua execução, que será concretizada com a assinatura eletrônica da Ordem de Serviço, 
além da isenção de cobrança desse serviço, se necessário. A garantia pode não ser concedida se for comprovado 
nova intervenção por mau uso; 
e) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE os casos de desligamento de algum técnico da CONTRATADA 
pertencente à equipe responsável pela prestação de serviços que são objeto deste contrato;
f) Observar que quando do comparecimento do Técnico a qualquer um dos estabelecimentos de saúde 
demandantes para a execução dos serviços, este deverá apresentar-se obrigatoriamente ao Setor Administrativo do 
respectivo estabelecimento;
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g) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes 
do contrato;
h) Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 
(dois) dias úteis, após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5 
(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
i) Prestar serviços com eficiência e pontualidade, observadas as disposições sobre o assunto;
j) Responsabilizar-se pelo transporte dos técnicos relativo ao deslocamento (ida e volta) dos mesmos, para 
os atendimentos às Unidades; 
k) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e civis, seguros, taxas, encargos sociais, transporte, alimentação, 
uniformes, e quaisquer outras que forem devidas referentes aos serviços executados por seus empregados, 
decorrente do objeto do presente instrumento; 
l) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados/prepostos, 
durante o período em que estiverem efetuando os serviços pertinentes a este contrato, bem como por todo 
e qualquer dano que venham a causar às instalações da CONTRATANTE e/ou de terceiros; 
m) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos, aparelhos e a outros 
bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante 
a execução dos serviços;
n) Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no 
recinto da CONTRATANTE;
o) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o equipamento em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados 
inadequadamente;
p) Fornecer todo o material e equipamento necessário à perfeita execução dos serviços a serem contratados, sendo 
que o material empregado deverá ser de boa qualidade, novo e original sempre de acordo com as normas da ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas e manter os equipamentos de acordo com o recomendado pelo fabricante;
q) Permitir ao gestor do contrato, fiscalizar e gerenciar os serviços, objeto deste, que estiverem sendo executados 
sob sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, 
podendo o gestor sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material que não 
esteja de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários 
ou terceiros;
r) Retirar e transportar, por conta própria, qualquer equipamento/aparelho odontológico até sua oficina, 
promovendo de igual forma o seu retorno ao local da instalação, mediante controle do setor competente do 
CONTRATANTE, em caso de eventual necessidade;
s) Comunicar formalmente ao CONTRATANTE, antes da realização do serviço, caso se constate que o custo da 
manutenção excede em 50% o valor de um equipamento novo compatível (de mesma função e qualidade, ou 
superior);
t) Aplicar somente peças novas e originais, indicadas pelos fabricantes dos equipamentos, não podendo 
valer-se em nenhuma hipótese de itens recondicionados, de mercado paralelo ou de outra procedência, sem 
expressa autorização prévia da CONTRATANTE;
u) Informar formalmente o nome do Preposto da empresa que ficará responsável pelo contato com a 
CONTRATANTE para receber as autorizações, solicitações e instruções passadas através da Secretaria Municipal de 
Saúde; 
v) Colocar à disposição da CONTRATANTE, técnicos de seu quadro, com comprovada experiência e capacitação 
técnica, previamente identificados,  para os atendimentos nos horários de funcioamento das unidades, de  2ª  à 6ª  
feira e em condição de plantão, aos fins de semana e feriados;
w) Prestar assistência técnica através de funcionários de seu quadro permanente, com formação técnica, 
qualificados através de cursos ou treinamentos na manutenção de equipamentos e aparelhos odontológicos e 
médicos;
x) Montar e desmontar equipamentos dos estabelecimentos de saúde, quando necessário, nos casos de mudanças 
para outros locais;
y) Emitir laudo técnico e/ou relatórios que justifiquem as substituições dos equipamentos que demandam por 
consertos freqüentemente ou que não mais apresentem condições de reparo, devidamente assinado pelo 
Responsável Técnico da CONTRATADA, ficando facultada ao CONTRATANTE a solicitação de outro parecer técnico. 
Caso verifiquem-se informações inverídicas, ficará a CONTRATADA passível das penalizações cabíveis;
z) Manter durante o prazo de execução contratual, no que for compatível com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que precedeu o ajuste, devendo em caso 
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contrário, comunicar imediatamente à CONTRATANTE e providenciar o retorno à condição anterior, sob pena de se 
considerar rescindido, nos termos do artigo 78, inciso XI , da Lei Federal nº  8.666/93;
aa) Cumprir perfeita e integralmente as obrigações decorrentes do presente contrato, sujeitando-se em caso de 
inadimplemento, às multas nele estabelecidas e às demais sanções previstas na Lei Federal nº  8.666/93, em 
especial ao disposto no artigo 77 do mencionado diploma legal;
bb) Realizar nas manutenções preventivas: inspeção de vaso de pressão de compressor e teste de segurança 
elétrica por meio de intrumentos e aparelhos necessários para o cumprimento do estabelecido nas NR´ s 10, 13, 15, 
17, 36, 50, dentre outras normas sanitárias, de segurança e recomendações do fabricante,  além de reforma de 
Cabeçote de Raios X até 70KVA, reforma de motor de compressor e bomba vácuo até 3CV, reforma de estofamento 
de cadeira e mocho, pintura geral de compressor e cadeira odontológica, manutenção corretiva de peças de mão em 
oficina e de periféricos odontológicos em oficina; 
cc) Manter durante o período de contrato e disponibilizar ao término dele as informações atualizadas pertinentes ao 
patrimônio de equipamentos, aparelhos e raios-X odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde  contendo: lotação 
dos equipamentos, números de patrimônio, marca, e modelo de todos os equipamentos;
dd) Fazer parte do escopo do contrato da empresa CONTRATADA a manutenção nos equipamentos, aparelhos e 
raios-X odontológicos incorporados no Patrimônio do Município de Baixo Guandu, seja por motivo de substituição ou 
adição;
dd) Manter os profissionais designados para a execução dos serviços devidamente identificados por meio 
de crachás, uniformizados, bem como equipados com os respectivos e adequados Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI's) necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato;
ee) Designar um preposto, formalmente, mediante o envio de correspondência contendo seu nome, endereço, 
endereço eletrônico, telefones fixo e móvel, o qual deverá ser responsável por representar a Contratada junto à 
Administração;
ff) Substituir, sempre que necessário e/ou solicitado pela Administração, quaisquer profissionais que não sigam os 
bons princípios de urbanidade e/ou forem considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da 
Administração, ou que não estejam desempenhando a contento suas atividades;
gg) Fiscalizar regularmente os profissionais designados para a execução dos serviços objeto desta licitação e as 
condições em que tais serviços estão sendo executados, inclusive o uso dos uniformes e dos EPI´ s;
hh) A CONTRATADA deverá interagir com as empresas fornecedoras dos equipamentos odontológicos recém-
adquiridos pela Secretaria Muncipal de Saúde que estiverem em período de garantia, realizando todos os trâmites 
tais como: contato com o fornecedor, recolhimento do equipamento na unidade envio para o fornecedor, 
recebimento e devolução a unidade;
ii) Notificar ao CONTRATANTE, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas e a termo, de quaisquer 
irregularidades que venham ocorrer em função da execução dos serviços objeto deste Contrato;
jj) Facultar ao CONTRATANTE, a qualquer tempo, a realização de inspeções e diligências, objetivando o 
acompanhamento e avaliação técnica da execução dos serviços contratados;
kk) A CONTRATADA não deverá obter lucros ou vantagens no fornecimento das peças, componentes e acessórios 
efetivamente substituídos; 
ll) Manter durante a execução dos serviços objeto deste Contrati, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Contrato;
mm) A CONTRATADA deverá manter atualizados seus dados junto à fiscalização do contrato, incluindo números de 
telefone/ fax de chamada local (fixo e móvel), correio eletrônico e demais meios de contato, para as solicitações de 
serviços de manutenções corretivas emergenciais, independente da data e horário do chamado;
nn) Manter os preços ajustados e firmados em sua proposta comercial;
oo) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato;
pp) Enviar, a cada mês, um relatório de  Manutenções Preventivas  e Corretivas, onde deverá constar o local 
, dia e horário em que as  atividades  foram realizadas e em quais equipamentos, aparelhos  de  Raio-X, 
marca, modelo, informando também o patrimônio dos mesmos;
qq) A CONTRATADA deverá manter em seu quadro funcional, durante todo o período de vigência do Contrato para 
esta contratação, equipe técnica responsável pela execução dos serviços de manutenções, com a qualificação 
técnico-profissional exigida neste Contrato;
rr) A CONTRATADA deverá executar a calibração dos equipamentos e aparelhos, conforme regulamentação técnica 
metrológica elaborada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO);           
ss) Os materiais básicos e insumos utilizados nas manutenções, tais como: graxas, desengripantes, fluidos 
diversos, desincrustastes, vaselina, fitas isolantes, soldas, brocas, anticorrosivos, antiferruginosos, 
detergentes, solventes, lixas, materiais e produtos de limpeza em geral, materiais para limpeza química ou 
mecânica, etiquetas, entre outros componentes de uso geral (rol não taxativo), deverão ser disponibilizados 
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pela CONTRATADA;
tt) Nos serviços de limpeza, somente deverão ser utilizados produtos biodegradáveis, sendo proibida a utilização de 
substâncias classificadas como carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas, ou que venham causar danos ou 
corrosões nos equipamentos e aparelhos;
uu) Os atendimentos e serviços realizados nos equipamentos e aparelhos odontológicos, raios-X 
odontológicos deverão ser descritos em documento próprio de emissão da CONTRATADA, correspondente 
a um Relatório de Atendimento Técnico (RAT), contendo: Unidade atendida, nome do equipamento, marca, 
modelo, nº série, nº de patrimônio, serviço executado, peças e/ou componentes substituídos, data e hora do 
início do atendimento, data e hora do encerramento dos serviços, de forma legível, que deverá ser assinado 
e carimbado por servidor responsável pela Unidade de Saúde atendida, atestando a devida execução dos 
serviços e pelo técnico responsável pelo atendimento, cuja 1ª (primeira) via deverá ser encaminhada pela 
CONTRATADA à fiscalização do contrato, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), para 
acompanhamento e controle dos serviços executados. A 2ª (segunda) via deverá ser entregue à Unidade de 
Saúde atendida, sendo a 3ª (terceira) via de controle da CONTRATADA; 
vv) A CONTRATADA poderá, após a manutenção, lacrar o equipamento e ou aparelho para efeito de assegurar a 
garantia de seus serviços, assim que os mesmos tenham sido atestados pelo RESPONSÁVEL DA UNIDADE 
ATENDIDA;
ww) Seguir os prazos estabelecidos neste Contrato para reparo dos equipamentos, independente da quantidade que 
for danificada simultaneamente;
xx) Se responsabilizar pelo fornecimento e utilização das ferramentas e instrumentos necessários à perfeita 
execução do serviço.
zz) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

6.1 - Constituem obrigações do Contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus trabalhos dentro das 
normas deste Contrato;
b) Comunicar à CONTRATADA as irregularidades havidas na execução dos serviços;
c) Fiscalizar e gerenciar as prestações dos serviços por parte da CONTRATADA; 
d) Permitir livre acesso dos técnicos da CONTRATADA aos equipamentos para execução dos serviços de 
manutenção;
e) Comunicar prontamente a CONTRATADA toda e qualquer anormalidade no funcionamento dos equipamentos sob 
manutenção, bem como prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da 
CONTRATADA;
f) Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários aos empregados da CONTRATADA 
para prestação dos serviços;
g) Notificar à CONTRATADA, por escrito quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da 
prestação de serviços;
h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato;
i) Providenciar as inspeções de execução, com vistas ao cumprimento dos prazos pela CONTRATADA;
j) Acompanhar as manutenções preventivas e corretivas;
k) Fiscalizar a prestação dos serviços por parte da CONTRATADA. Quando o serviço for prestado in loco, o 
Supervisor(a) de Unidade, designará um responsável para acompanhamento e fiscalização do serviço;
l) Fiscalizar o contrato de prestação de serviços e avaliar todo serviço executado pela CONTRATADA, verificando se 
o mesmo foi efetivamente realizado, em conformidade com o solicitado em cada Ordem de Serviço;
m) Realizar visitas de inspeção na oficina da CONTRATADA, sem a necessidade de prévio agendamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

7.1- A execução do contrato será acompanhada por servidores previamente designados pela Administração, nos termos 
do art. 67 da Lei nº  8.666/93, que deverão atestar a realização dos serviços contratados.

7.2- Ao servidore investido na função de fiscal compete:
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a) Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando todas as ações      
necessárias para a regularização das faltas ou defeitos constatados.
b) Receber, acolher e atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta prestação dos             
serviços, para fins de pagamento;
c) Comunicar, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidades, bem como efetuar as glosas  na 
Nota Fiscal/Fatura;
d) Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e 
descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das sanções 
contratuais cabíveis, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como as situações que 
exijam alterações contratuais, para autorização e demais providências à celebração de termo aditivo;
e) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor deverão ser solicitadas ao seu superior 
hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
f) O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução será a : Servidora: ELISÂNGELA 
CRISTINA BERGAMASCH CUBA - Coordenadora do Programa de Saúde Bucal.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA:

8.1 - O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados da data subsequente ao de sua publicação 
no Diário Oficial dos Municípios.

8.2 - O prazo de vigência poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do Contratante, mediante 
termo próprio, de acordo com a legislação pertinente.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:

9.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes 
penalidades:

a) Multa;
b) Rescisão do Contrato;
c) Suspensão do direito de licitar junto o Município de Baixo Guandu;
d) Declaração de inidoneidade.

9.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando a CONTRATADA:
a) Fornecer o objeto deste, em desacordo com as especificações constantes, no presente instrumento;
b) Causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
c) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do 
CONTRATANTE;
d) Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
e) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.
f) Descumprir quaisquer obrigações licitatórias /  contratuais;
g) Se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital.

9.3 - Ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor 
do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

9.4 - Quando o objeto deste contrato não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a sua suspensão 
será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo da aplicação da multa de 10% (dez por cento) 
do valor total do contrato.

9.5 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as 
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE, 
independentemente das demais sanções cabíveis.

9.6 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a 
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natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

9.7 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a CONTRATADA, 
justificando a medida.

9.8 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas junto a Secretaria Municipal de Finanças, dentro do prazo improrrogável 
de 30 (trinta) dias ininterruptos, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de 
reconsideração do recurso.

9.9 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos, independentemente das 
demais sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

10.1 - Constituem motivos para rescisão do Contrato independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis:
a) A inexecução total ou parcial do Contrato;
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do 
proprietário, em caso de firma individual;
c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, de forma que prejudiquem a 
execução do Contrato;
d) O não cumprimento de cláusulas contratuais;
e) A subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;
f) Atraso superior a 05 (cinco) dias na entrega do objeto contratual;
g) Por conveniência da Administração Municipal.

10.2 - A rescisão amigável pelo CONTRATANTE deverá ser precedida da autorização escrita e fundamentada, assegurada 
o contraditório e ampla defesa.

10.3 - No caso de rescisão amigável do contrato por razões de interesse do serviço público, será a CONTRATADA 
ressarcida dos prejuízos causados, regularmente comprovados que houver sofrido.

10.4 - A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato do Prefeito Municipal de Baixo Guandu.

10.5 - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério do CONTRATANTE, a rescisão importará em:
a) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE;
b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizações 
a ele devido, quando houver.

10.6 - No caso de rescisão contratual pelos motivos acima expostos, cessarão automaticamente todas as atividades 
relativas ao fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE 
                                                                                                            
11.1- Os preços serão fixos e reajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

11.2- Após o prazo descrito no item acima, os preços poderão ser reajustados anualmente, de acordo com a variação do 
IPCA ou outro índice mais vantajoso à época, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria ou no caso 
de desequilíbrio econômico-financeiro na relação contratual, devidamente comprovado e acatado pelo CONTRATANTE.

11.3- Visando adequar às finalidades de interesse público supervenientes ao momento da contratação, e com o objetivo 
de se preservar a natureza contratual, a lei 8.666/93 autoriza acréscimos e supressões de 25% do valor original do 
contrato. Isso é fundamentalmente importante no caso concreto em que novos equipamentos odontológicos dos novos 
estabelecimentos de saúde estarão cobertos pela garantia de 01 ano dos respectivos fabricantes e mais tarde 
necessitarão de manutenções.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 
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12.1 - Está permitida a subcontratação caso a empresa não possua o instrumental e profissional necessários estritamente 
para a execução das atividades necessárias relativas aos testes de segurança elétrico e inspeção dos compressores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO:

13.1 - O CONTRATANTE é responsável pela publicação na imprensa oficial, em resumo, do presente contrato, nos termos 
do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº  8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS: 

14.1 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº  8.666/93 e suas 
alterações.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

15.1 - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Baixo Guandu-ES, para dirimir as dúvidas que porventura possam 
advir do presente contrato.
Estando assim devidamente contratados firmam o presente que é lavrado em 02 (duas) vias para um só fim e efeito.

Baixo Guandu - ES,___de___________de 2023.
____________________________                                             ____________________________
             CONTRATANTE                                                          CONTRATADA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
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Anexo XI

ANEXO XI

RELAÇÃO DE ENDEREÇOS

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO

UNIDADE ENDEREÇO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 
(SEGUNDA A 
SEXTA)

1 UBS ALTO MUTUM 
PRETO

Córrego De Alto Mutum 
Preto - Zona Rural- Baixo 
Guandu

07h as 16h 

2 UBS DILMANN NETTO 
FERREIRA

Rua Álvaro Rodrigues Da 
Mata - Centro - Baixo 
Guandu

07h as 16h 

3 UBS IBITUBA Rua Gonçalves Junior, S/N - 
Distrito De Ibituba- Baixo 
Guandu

07h as 16h 

4 UBS KM14 Distrito Do Km 14 -Zona 
Rural - Baixo Guandu

07h as 16h 

5 UBS MASCARENHAS Distrito De Mascarenhas - 
Zona Rural -Baixo Guandu

07h as 16h 

6 UBS NESF I Rua Dr. Hugo Lopes Nally, 
S/N, Centro - Baixo Guandu

07h as 16h 

7 UBS NESF II Rua Dr. Hugo Lopes Nally, 
S/N, Centro - Baixo Guandu

07h as 16h 

8 UBS OPERÁRIO Rua Fernando Paiva, S/N - 
Bairro Operário - Baixo 
Guandu 

07h as 16h 

9 UBS ROSÁRIO I Rua Pedro Alvares Cabral, 
S/N, Rosário I - Baixo 
Guandu

07h as 16h 

10 UBS ROSÁRIO II Rua Santos Dumont, S/N, 
Rosário II- Baixo Guandu

07h as 16h 

11 UBS SANTA ROSA Zona Rural - Santa Rosa - 
Baixo Guandu

07h as 16h 

12 UBS SÃO JOSÉ Rua Joaquim Antônio 
Pereira, S/N - Santa Mônica - 
Baixo Guandu

07h as 16h 

13 UBS SÃO VICENTE Rua Pedro Alvares Cabral, 
S/N - São Vicente - Baixo 
Guandu

07h as 16h 

14 UBS SAPUCAIA Rua Pedro Nolasco, S/N, 
Sapucaia, Baixo Guandu

07h as 16h 

15 UBS VALPARAÍSO Rua José Barbosa, S/N - 
Valparaíso - Baixo Guandu

07h as 16h 
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16 UBS VILA NOVA 
BANANAL

Distrito De Vila Nova 
Bananal -Zona Rural -Baixo 
Guandu

07h as 16h 
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Anexo XII

ANEXO XII

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE

ALMOXARIFADO

QUANTIDADE EQUIPAMENTO MARCA
3  Aparelho de Raio X PROCCION (3)
9 Autoclave  SERCON (3) 

STERMAXN (5) 
CRISTÓFOLIS (1)

26 Caneta de Alta Rotação DENTFLEX (12) 
DENTEMED (14)

15 Seladora SELAPACK (8) 
SELAMAX (7)

Unidade Básica de Saúde - Alto Mutum Preto

Quantidade EQUIPAMENTO MARCA
1 Aparelho Fotopolimerizador MICRODONT
2 Caneta de Alta Rotação KAVO/DENTEMED
1 Compressor Odontológico SCHULZ
1 Consultório Odontológico Completo G1 

(cadeira, refletor, unidade de água/cuspideira, 
equipo ACOPLADO ou MÓVEL, mocho)

GNATUS

2 Contra ângulo KAVO/KAVO
2 Micro-motor KAVO/DENTEMED
1 Cuba Ultrassônica DABI ATLANTE
1 Ultrassom D700 

Unidade Básica de Saúde - Dilmann Netto Ferreira

QUANTIDADE EQUIPAMENTO MARCA

1 Aparelho Fotopolimerizador GNATUS

2 Caneta de Alta Rotação KAVO/DENTEMED
1 Compressor Odontológico PRESSURE
1 Consultório Odontológico Completo  

(cadeira, refletor, unidade de 
água/cuspideira, equipo ACOPLADO ou 
MÓVEL, Mocho)

GNATUS

2 Contra-ângulo KAVO/KAVO

1 Cuba Ultrassônica CRISTÓFOLI
2 Micromotor KAVO/DENTEMED
1 Ultrassom SAEVO

Unidade Básica de Saúde - Ibituba

QUANTIDADE EQUIPAMENTO MARCA

1  Aparelho Fotopolimerizador SAEVO
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2 Caneta de Alta Rotação KAVO/ DENTEMED
1 Compressor Odontológico FIAC
1 Consultório Odontológico Completo  (cadeira, 

refletor, unidade de água/cuspideira, equipo 
ACOPLADO ou MÓVEL, mocho)

D700

2 Contra-ângulo KAVO/KAVO
1 Cuba Ultrassônica CRISTOFOLI
2 Micromotor KAVO/ DENTEMED
1 Ultrassom Odontológico SAEVO

Unidade Básica de Saúde - KM14

Quantidade EQUIPAMENTO MARCA
1 Aparelho fotopolimerizador GNATUS
1 Bomba a Vácuo A45 PLUS
2 Caneta de Alta Rotação GNATUS/ 

DENTEMED
1 Compressor Odontológico FLAC BRASIL
1 Consultório Odontológico  (cadeira, refletor, 

unidade de água/cuspideira, equipo 
ACOPLADO ou MÓVEL, mocho)

D700

2  Contra ângulo KAVO
1 Cuba Ultrassônica DABI ATLANTE
2 Micromotor KAVO/DENTEMED
1 Ultrasson Odontológico GNATUS

Unidade Básica de Saúde - Mascaranhas

QUANTIDADE EQUIPAMENTO MARCA

1 Aparelho fotopolimerizador SAEVO

1 Bomba a vácuo A45
2 Caneta de Alta Rotação KAVO/DENTEMED
1 Compressor de Ar S136
1 Consultório Odontológico Completo  (cadeira, 

refletor, unidade de água/cuspideira, equipo 
ACOPLADO ou MÓVEL, Mocho)

D700

2 Contra-ângulo KAVO
1 Cuba ultrassônica CRISTÓFOLI
2 Micromotor KAVO/DENTEMED
1 Ultrassom SAEVO

Unidade Básica de Saúde - NESF I e II

QUANTIDADE EQUIPAMENTO MARCA

2  Aparelho fotopolimerizador MICRODONT/GNAT
US

2 Bomba a Vácuo A45 PLUS
4 Caneta de Alta Rotação DENTEMED/KAVO
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2  Compressor Odontológico SCHULZ/SCHULZ
2 Consultório Odontológico Completo 1 

(cadeira, refletor, unidade de 
água/cuspideira, equipo ACOPLADO ou 
MÓVEL, Mocho)

GNATUS/GNATUS

4 Contra-ângulo KAVO/GNATUS

2 Cuba Ultrassônica CRISTOFOLI 
1 Destilador de Água CRISTÓFOLI
4 Micro-motor GNATUS/DENTEMED
2 Ultrassom SAEVO/D700

Unidade Básica de Saúde - Operário

Quantidade EQUIPAMENTO MARCA
1 Aparelho Fotopolimerizador GNATUS
1 Aparelho de raio X DABI ATLANTE
1 Bomba a vácuo A45 PLUS
2 Caneta de Alta Rotação GNATUS/ 

DENTEMED
1 Consultório Odontológico Completo (cadeira, 

refletor, unidade de água/cuspideira, equipo 
ACOPLADO ou MÓVEL, mocho)

DABI ATLANTE

1 Compressor Odontológico SCHULZ
2 Contra-ângulo KAVO/KAVO
1 Cuba Ultrassônica CRISTOFOLI
2 Micromotor KAVO/DENTEMED
1 Ultrassom Odontológico D700

Unidade Básica de Saúde - Rosário I

QUANTIDADE EQUIPAMENTO MARCA

1  Aparelho Fotopolimerizador GNATUS
1 Bomba a vácuo Portátil A45 PLUS
2 Caneta de Alta Rotação  GNATUS/ 

DENTEMED
1 Compressor Odontológico FIAC
1 Consultório Odontológico Completo  (cadeira, 

refletor, unidade de água/cuspideira, equipo 
ACOPLADO ou MÓVEL, Mocho, canetas de 
Alta Rotação, Baixa Rotação e Contra-ângulo)

D700

2 Contra-ângulo KAVO/KAVO
1 Cuba ultrassônica CRISTÓFOLI
2 Micro-motor  GNATUS/ 

DENTEMED
1 Ultrassom odontológico D700

Unidade Básica de Saúde - Rosário II

QUANTIDADE EQUIPAMENTO MARCA
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1 Aparelho fotopolimerizador GNATUS
1 Bomba a Vácuo A45 PLUS
2 Caneta de alta rotação KAVO/DENTEMED
1 Compressor de ar PRESS OP
1 Consultório Odontológico Completo  (cadeira, 

refletor, unidade de água/cuspideira, equipo 
ACOPLADO ou MÓVEL, Mocho)

GNATUS

2 Contra-ângulo KAVO/KAVO
1 Cuba Ultrassônica CRISTÓFOLI
2 Micro-motor KAVO/DENTEMED
1 Ultrassom SAEVO

Unidade Básica de Saúde - Santa Rosa

QUANTIDADE EQUIPAMENTO MARCA

1 Consultório Odontológico Completo  
(cadeira, refletor, unidade de 
água/cuspideira, equipo ACOPLADO ou 
MÓVEL, Mocho)

D700

1 Compressor de Ar SCHULZ

Unidade Básica de Saúde - Sapucaia

QUANTIDADE EQUIPAMENTO MARCA

1 Aparelho Fotopolimerizador SAEVO
1 Bomba a vácuo A45 PLUS
2 Caneta de Alta Rotação KAVO/ DENTEMED
1 Compressor SHULZ
1 Consultório Odontológico Completo  (cadeira, 

refletor, unidade de água/cuspideira, equipo 
ACOPLADO ou MÓVEL, mocho)

GNATUS

2 Contra-ângulo KAVO/KAVO
1 Cuba ultrassônica CRISTÓFOLI
2 Micro-motor KAVO/ DENTEMED
1 Ultrassom D700

Unidade Básica de Saúde - São José

QUANTIDADE EQUIPAMENTO MARCA
1 Aparelho fotopolimerizador SAEVO
1 Bomba a Vácuo A45 PLUS
2 Caneta de Alta Rotação GNATUS/ 

DENTEMED
1 Compressor de Ar SCHULZ
1 Consultório Odontológico Completo  (cadeira, 

refletor, unidade de água/cuspideira, equipo 
ACOPLADO ou MÓVEL, mocho)

GNATUS

2 Contra-ângulo GNATUS/KAVO
1 Cuba Ultrassônica CRISTÓFOLI
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2 Micro-motor GNATUS/DENTEM
ED

1 Ultrassom SAEVO

Unidade Básica de Saúde - São Vicente

QUANTIDADE EQUIPAMENTO MARCA

1 Aparelho fotopolimerizador GNATUS
1 Bomba a Vácuo A45 PLUS
2 Caneta de Alta Rotação KAVO/ DENTEMED
1 Compressor Odontológico SS2
1 Consultório Odontológico Completo (cadeira, 

refletor, unidade de água/cuspideira, equipo 
ACOPLADO ou MÓVEL, mocho)

D700

2 Contra-ângulo GNATUS/KAVO
1 Cuba Ultrassônica DABI ATLANTE
2 Micromotor GNATUS/ 

DENTEMED
1 Ultrassom GNATUS

Unidade Básica de Saúde - São Vila Nova

Quantidade EQUIPAMENTO MARCA

1 Aparelho fotopolimerizador
1 Bomba a vácuo A45 PLUS
2 Caneta de Alta Rotação KAVO/ DENTEMED

1 Compressor Odontológico PRESSURE
1 Consultório Odontológico Completo (cadeira, 

refletor, unidade de água/cuspideira, equipo 
ACOPLADO ou MÓVEL, mocho)

D700

2 Contra-ângulo GNATUS/KAVO

1 Cuba Ultrassônica DABI ATLANTE

2 Micromotor GNATUS/DENTEM
ED

1 Ultrassom GNATUS

Unidade Básica de Saúde - Valparaíso

QUANTIDADE EQUIPAMENTO MARCA

1 Aparelho Fotopolimerizador GNATUS
1 Bomba a vácuo A45 PLUS
2 Caneta de Alta Rotação KAVO/DENTEMED
1 Compressor de Ar SCHULZ
1 Consultório Odontológico Completo (cadeira, 

refletor, unidade de água/cuspideira, equipo 
ACOPLADO ou MÓVEL, Mocho)

D700

2 Contra-ângulo KAVO/KAVO
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2 Micromotor KAVO/DENTEMED
1 Ultrassom Odontológico SAEVO
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