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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
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EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 08.00259/2017 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018/SML/PVH 

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP

AVISO 
Recomendamos aos Licitantes a leitura atenta às
condições/exigências  expressas  neste  edital  e
seus  anexos,  notadamente  quanto  ao
credenciamento,  formulação  das  propostas  de
preços,  e  documentos  de  habilitação,
objetivando  uma  perfeita  participação  no
certame licitatório. 

Dúvidas: (69) 3901-3639
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico n° 013/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO. 
Objeto: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  A  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS  DE  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E  CORRETIVA  EM  EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS  COM  FORNECIMENTO  DE  PEÇAS, visando  atender  à  Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUSA,  conforme especificações técnicas, unidades e
quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser,
minuciosamente,  observados  pelos  licitantes  quando  da  elaboração  de  suas
propostas. 
Valor estimado: R$  279.639.79 (Duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e
trinta e nove reais e setenta e nove centavos). 
Data de Abertura: 01 de  março de 2018 às  09h30min (horário de Brasília).
Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
Disponibilidade do edital: O Instrumento Convocatório e todos os elementos
integrantes  encontram-se  disponíveis  para  consulta  e  retirada  somente  nos
endereços  eletrônicos  Page:     www.portovelho.ro.gov.br e  www.licitacoes-
e.com.br  . 

Porto Velho - RO, 14 de fevereiro de 2018

Pregoeiro (a) Raimundo Nonato Rocha De Lima
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018
PROCESSO Nº 08.00259/2017

PREÂMBULO

A  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  –  SML,  vem,  por  intermédio  do
pregoeiro (a) designado pela Portaria nº 003/2018/SML de 07/02/2018, publicado
no  Diário Oficial do Município nº 5.631 de 07/02/2018, tornar público para
conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo  MENOR PREÇO,  visando a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  TÉCNICOS  ESPECIALIZADOS  DE  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E
CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, visando
atender à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, na forma da Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006, Lei Complementar nº
123/2006 e suas alterações e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93 e
demais normas regulamentares estabelecidas neste ato convocatório.

1. DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1.  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  A  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS  DE  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E  CORRETIVA  EM  EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS  COM  FORNECIMENTO  DE  PEÇAS,  visando  atender  à  Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme disposições deste Edital e seus anexos; 

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/02/2018 às 16h00min;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 01/03/2018 às 09h30min;

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01/03/2018 às 09h30min;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 01/03/2018 às 10h30min;

1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /
DF.

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) ANEXO I: Especificações Técnicas do Objeto/Modelo de Proposta;
b) ANEXO II: Termo de Referência;
c) ANEXO III: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
d) ANEXO IV: Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
e) ANEXO V: Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento das Normas Relativas

ao Trabalho do Menor;
f) ANEXO VI: Modelo de Declaração de Porte da Empresa;
g) ANEXO VII: Minuta de Contrato 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico que promova a  comunicação pela INTERNET, mediante condições de
segurança,  utilizando-se,  para  tanto,  os  recursos  da  criptografia  e
autenticação  em  todas  as  suas  fases.  A  partir  do  horário  previsto  neste
Edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando do pregoeiro com
a utilização de sua chave de acesso e senha.
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2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência Municipal
de Licitações - SML, designado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento
de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da
página  eletrônica  do  Banco  do  Brasil  S/A,  no  endereço,  www.licitacoes-
e.com.br, opção “acesso identificado”.

2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão
ser enviados ao pregoeiro até o dia ---, 3 (três) dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da  Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com; 

2.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas  diretamente  aos  licitantes
interessados  e  disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no  campo
MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

2.5.  O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos
para  recebimento  e  abertura  da  proposta,  atentando  também  para  a  data  e
horário para abertura da sessão e início da disputa.

2.6. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site
www.licitacoes-e.com.br,  opção  "Acesso  Identificado",  observando  data  e
horário limite estabelecidos.

2.7.  Como  requisito  para  a  participação  no  pregão,  o  licitante  deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento
das  exigências  previstas  neste  Edital,  declarar  que  cumpre  plenamente  os
requisitos  de  habilitação  nele  previstos  e  que  sua  proposta  está  em
conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

2.8. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

2.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão  do  pregão  será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após  comunicação
expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação;

2.10. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de  negócios  diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo
sistema ou de sua desconexão.

3. DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

3.1.  As  respectivas  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  desta
licitação,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  no  orçamento  deste
exercício  financeiro  do  Município  de  Porto  Velho,  que  tem  como  Projeto
Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou órgão administrativo envolvido,
conforme descritos no item 11 do Termo de Referência, Anexo II deste Edital;

3.1.1. O Valor Estimado é de  R$ 279.639,79  (Duzentos e setenta e nove mil,
seiscentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos).
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4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1.  Poderá participar desta licitação, toda e qualquer firma individual ou
sociedade,  regularmente  estabelecida  no  País,  que  esteja  credenciada  no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho, no Sistema de
Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF  ou  demais  interessados  que
atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos e que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

4.2.  A presente licitação será realizada através de sistema eletrônico, de
modo que os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
cadastrados junto ao provedor do sistema eletrônico – Banco do Brasil S/A,
através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br;

4.3. O  LOTE 01 será de AMPLA PARTICIPAÇÃO, garantidas as prerrogativas de
tratamento diferenciado a ME/EPP, previstas na referida Lei Complementar.
 
4.3.1 O  LOTE  02 do  Anexo  I  deste  Edital  destina-se  EXCLUSIVAMENTE  à
participação de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme
disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123/06.

4.4.  Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em
uma ou mais das seguintes situações:

a)  Estejam  cumprindo  a  penalidade  de  suspensão  temporária  ou  outras
penalidades  impostas  por  qualquer  órgão  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto
Velho-RO motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88, da Lei no. 8.666/93;
b) Sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública;
c) Estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação.
d) Empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.5.  Por  se  tratar  de serviços comuns,  no  mercado,  não  será  admitido  a
participação de empresas, na condição de consórcios; 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

5.1.1.  Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema do
licitações-e até a data e horário definidos nos subitens  1.2 a 1.6 deste
edital.

5.1.2.  A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do
art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

5.1.3.  Ao  inserir  a  proposta  no  sistema,  o  licitante  deverá  preencher  a
“Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados necessários
ao exame de adequabilidade da proposta com o objeto licitado.

5.1.4.  O  encaminhamento  de  proposta  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
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seu  nome  no  sistema  eletrônico,  assumindo  como  firmes  e  verdadeiras  suas
propostas e lances.

5.1.5. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassi-
ficação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos
os custos decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação, tais
como transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previ-
denciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e ou-
tras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obri-
gações decorrentes do presente Pregão;

5.1.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

5.2. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

5.2.1.  Abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro,
ocorrerá  na  data  e  na  hora  indicada  no  preâmbulo  deste  edital,  no  sítio
www.licitacoes-e.com.br. 

5.2.2. Durante  a  sessão  pública,  a  comunicação  entre  o  Pregoeiro  e  as
licitantes  ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em  campo
próprio do sistema eletrônico. 

5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.2.4. Os licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observados
o horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

5.2.5.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6.  Sendo  efetuado  lance  aparentemente  inexequível,  o  Pregoeiro  poderá
alertar o proponente sobre o valor ofertado, através do sistema, podendo o
mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente.

5.2.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que
transcorrerá período de tempo de, até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado também pelo sistema eletrônico,  finalizando-se automaticamente  e
encerrando a recepção de lances.

5.2.8. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se
responsabilizará pelo aviso de encerramento, aos licitantes;

5.2.9. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro
poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observando  o  critério  de  julgamento,  não  se  admitindo  negociar  condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.

6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
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6.1. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lan-
ce final, com as especificações técnicas do objeto ofertado junto com os Ane-
xos I e II deste Edital, sob pena de responsabilização administrativa (adver-
tência, multa, suspensão do direito de licitar e/ou declaração de inidoneida-
de);
 
6.1.2. A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel timbrado
em 1 (uma) via, redigida em língua portuguesa (salvo quanto as expressões
técnicas de uso corrente), sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas,
datada, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo responsável ou
procurador da empresa licitante, bem como numeradas em ordem crescente, além
de conter as seguintes informações:

I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP,  e-mail,  fax e  telefone do
licitante, bem como conta - corrente, nome e número da agência bancária pela
qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados pelo Município de
Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-se vencedora desta licitação;

II. Constar Preços unitários e total por item, em Real, utilizando-se apenas
duas casas decimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma
clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alter-
nativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado, ficando estabelecido desde já, que na hipótese de diver-
gência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para fins de
apuração do real valor da proposta;

6.1.3. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação.

6.1.4. Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do
responsável da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

6.1.5.  O  pregoeiro  poderá,  caso  julgue  necessário,  solicitar  mais
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.

6.1.6.  No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto
descritas  no  licitações-e  e  o  disposto  neste  Edital  e  seus  anexos
(Especificações  Técnicas),  o  licitante  deverá  obedecer  às  exigências
editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS

7.2.1. Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo III deste
Edital),  confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e  obrigatoriamente
assinada  pelo  seu  representante  legal  ou  mandatário.  SOB  PENA  DE
DESCLASSIFICAÇÃO.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR LOTE,
sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais para o LOTE,
sob pena de desclassificação.
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8.1.1.  Os  preços  unitários  e  totais  referidos  no  item  8.1,  deverão,
evidentemente, estar compatíveis aos de mercado, estimados pela Administração;

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

I - Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos;
que forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis ou
defeitos  capazes  de  dificultar  o  julgamento;  que  se  oponham  a  qualquer
dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou
que  contenha  preços  excessivos  ou  manifestamente  inexequíveis,  preços
unitários simbólicos, preços irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

II  - Que  contiverem  preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de  qualquer
natureza ou descontos não previstos neste pregão, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido (Art. 44, § 2º, Lei 8.666/93);

III - Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com
seus preços  unitários e total do  Item  superiores aos preços atestados pela
Administração como sendo os de mercado;

8.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da  necessidade  de  esclarecimentos  complementares,  poderá  ser  efetuada
diligência, na forma do § 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93.

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço
ofertado. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa,
prevalecem os valores obtidos na proposta inicial.

8.3.2.  Será estipulado e informado pelo pregoeiro (a), em campo próprio do
sistema,  o prazo para a empresa melhor classificada, encaminhar a proposta
ajustada  ao  lance  final  e  os  documentos  exigidos  para  habilitação  ou
documentos desatualizados no SICAF, onde deverão ser escaneados dos originais,
estar assinados, rubricados, e enviados via correio eletrônico, para o e-mail
pregoes.sml@gmail.com.

8.3.3.  Se  a  documentação  exigida  não  estiver  completa  e  correta,  ou
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou descumprir o
prazo estabelecido no subitem 8.3.2, o Pregoeiro (a) considerara a proponente
DESCLASSIFICADA.

8.3.4. Quando houver desclassificação/inabilitação das primeiras colocadas, a
documentação citada no  item 8.3.2 quando apresentada pela próxima colocada
convocada, deverá ser apresentada conforme a data de sua convocação. 

8.3.5. A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico deverão
ser  encaminhados  em  original  ou  por  cópias  autenticadas  por  tabelião  de
cartório ou por qualquer servidor da Superintendência Municipal de Licitações
- SML, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do final da sessão do
pregão ou quando convocada conforme o  item 8.3.2, para a  Superintendência
Municipal  de  Licitações  –  SML, situada  na Av.  Calama,  nº  2508,  Bairro
Liberdade, CEP: 76.803-884, Porto Velho – RO, em envelope contendo em sua face
externa os seguintes dizeres:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº___/2018
PROCESSO Nº 08.00259/2017
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA

8.4.  O  Pregoeiro,  quando  restar  frustrada  a  negociação  com  o  licitante
originalmente vencedor do lote, desclassificada a primeira colocada, na forma
do inciso III do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM
ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o
lote, para, querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o
lote em referência com fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos
autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por acompanhar no
sistema a convocação a que se refere este subitem.

8.5. Ocorrendo o previsto acima e, havendo mais de um licitante interessado em
negociar,  o  pregoeiro(a)  consignará  o  prazo  de  1  (um)  dia  útil  para
manifestação  dos  interessados,  o  pregoeiro(a)  deverá  observar  a  ordem  de
classificação final do lote para negociação, como forma de garantir a lisura
do procedimento. 
 
8.6.  O  Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá promover quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação,
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado,
contado do recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da oferta,
bem  como,  poderá  solicitar  parecer  de  técnicos  pertencentes  ao  Quadro  de
Pessoal do Município /RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas
a ele, para orientar sua decisão. 

8.7. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante  despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.8.  Da  Sessão  Pública do  presente  Pregão,  o  sistema  gerará  ata
circunstanciada, na qual estão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes, que estará disponibilizada na Internet para acesso
livre, imediatamente após encerramento da sessão pública.

9. DA PARTICIPAÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte.  Entende-se por empate
aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas  microempresas  e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada.

9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, o sistema eletrônico possibili-
tará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos procedimentos para obten-
ção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

9.3. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste Edital, com relação
aos benefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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9.4. As disposições contidas no item 9 aplicam-se apenas às microempresas ou
empresas de pequeno porte que apresentarem propostas para a licitação; 

9.5. Não ocorrendo a contratação na forma exposta, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes.

9.6.  Este Pregão submete-se às regras relativas ao direito de exclusividade
estabelecida na Lei Complementar nº 123, e suas alterações, art. 48, inciso I;

9.7. Deverão ser observadas as condições expostas aos direitos adquiridos para
a  participação  neste  certame,  conforme  expostos  no  item  4.3.1 quanto  a
exclusividade e participação de ME/EPP.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo
Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou pelo Sistema de Cadastro
de Fornecedores do Município de Porto Velho (SISCAF), nos documentos por eles
abrangidos.

10.1.2.  Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores  – SICAF,
para conferência “on line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro,
bem como, o mesmo poderá providenciar a emissão do certificado e anexar nos
autos.

10.1.3.  Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.

10.1.4.  Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo  SICAF ou SISCAF
encontrar-se  desatualizado,  fica  assegurado  ao  licitante,  encaminhar  a
documentação atualizada no ato da sua convocação.

10.1.5.  Declaração  de  superveniência  de  fato  impeditivo  de  habilitação,
conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.

10.1.6.  Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho de
menores, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.

10.1.7. Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
conforme Modelo do Anexo VI do Edital; 

10.1.8. O Proponente Vencedor que não for inscrito no SICAF ou no Cadastro de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  deverá  apresentar,  além  das
Declarações constantes dos subitens 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 deste Edital, os
seguintes documentos de habilitação:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da
Junta Comercial;

b) Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
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por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No
caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

c) Inscrição do ato constitutivo  no caso de sociedade civil, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;

d) 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, se a atividade assim o exigir, bem assim,
documento em que identificados os seus administradores.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual (ALVARÁ ou FAC);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida  pela  Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
(FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sociais
instituídos por lei;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
abrangendo  as  contribuições  sociais  previstas  nas  alíneas  “a”  a  “d”  do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (seguridade
social – INSS), dentro da validade;

g) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de
certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1º de maio de 1943;

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1.  Atestado(s)  de  Capacidade  Técnica,  exclusivamente  em  nome  da
licitante, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove(m) os serviços compatíveis com o objeto da presente licitação;

10.4.2. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão,
obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da
emitente, o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório
da  assinatura  aposta,  estando  as  informações  ali  contidas  sujeitas  a
verificação de sua veracidade por parte do pregoeiro;
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10.4.3. Registro da empresa e técnico responsável no CREA;

10.4.4. Declaração de que visitou os locais dos serviços discriminados neste
edital e seus anexos, visita esta necessária para constatar as condições de
execução  e  peculiaridades  inerentes  à  natureza  dos  trabalhos.  (Modelo  do
Licitante).

10.4.5. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo,
neste caso, necessário apresentar declaração assumindo, incondicionalmente a
RESPONSABILIDADE  de  executar  os  serviços  em  conformidade  com  todas  as
condições e exigências estabelecidas nesta licitação (Modelo do Licitante).

10.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

10.5.1. As Licitantes, deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações
financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da
Lei,  que  comprove  a  boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada  sua
substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos terão que
obedecer  aos  requisitos  formais  de  elaboração  estabelecidos  em  lei  e  os
indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do administrador
da firma e do contabilista, devidamente registrado no conselho Regional de
Contabilidade.

10.5.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício,
deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei.

10.5.3.  As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital - ECD e o
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo de
Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e Encerramento do Livro (arquivo
digital) apresentado; Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do
Exercício extraídos do Livro Digital.

10.5.3.1. A Escrituração Contábil Digital - ECD, compreende a versão digital
dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles
transcritos.

10.5.3.2. As exigências constantes nos subitens 10.5.3 e 10.5.3.1, não afastam
a  obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações Contábeis, devidamente registrados e no prazo da Lei, observado
ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil Brasileiro.

10.5.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial
e demonstrações contábeis assim apresentados:
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a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante
ou em outro órgão equivalente.

10.5.4.1. As empresas enquadradas no subitem 10.5.4, letras “a” e “b”, deverão
observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

10.5.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.6. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o
cálculo do índice de  Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e  Liquidez
Corrente (LC), com o resultado igual ou superior a (=>1), calculados de acordo
com a aplicação das fórmulas.

10.5.7. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua emissão.

10.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.6.1.  Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos
documentos listados no  Item (DA HABILITAÇÃO)  ou que apresentarem documentos
com data de validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em dúvida
a veracidade dos dados, ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006 e
alterações, que diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de
Pequeno Porte.

10.6.2.  A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens  10.2
(alíneas “a” a “c”)  e 10.3 (alíneas “a” a “g”) deste Edital,  poderá ser
substituída  pelo  Certificado  de  Registro  no  Cadastro  de  Fornecedores  do
Município  de  Porto  Velho-RO,  emitido  pela  Divisão  de  Cadastro  de
Fornecedor/SML. 
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10.6.3. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no SICAF
a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a”
a “c”), 10.3 (alíneas “b” a “g”) deste Edital,  enquanto durar o termo de
adesão correspondente;

10.6.4.  A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio de
qualquer  processo  de  cópia,  exclusivamente  autenticada  por  Tabelião  de
Cartório de Notas ou Servidor da Superintendência Municipal de Licitações –
SML,  mediante  apresentação  dos  originais  para  conferência,  sendo  que  as
certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a verificação “on
line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser
observado o seguinte:

I  -  Todos  os  documentos  apresentados  para  habilitação  deverão  estar
obrigatoriamente em nome da empresa que participar do presente certame e,
deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente
em nome desta, exceto aqueles que pela própria natureza,  comprovadamente,
forem  emitidos  somente  em  nome  da  matriz.  A  referida  comprovação,  que  é
obrigatória, é de exclusiva responsabilidade do licitante.

10.6.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o
Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de  classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo
esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma
proposta que atenda a este  Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

10.6.6. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital;

10.6.7.  Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira
deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada
por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no
Cartório de Títulos e Documentos.

10.6.8.  Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua
portuguesa,  também  deverão  ser  apresentados  devidamente  consularizados  ou
registrados no Cartório de Títulos e documentos.

10.6.9.  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual
período,  a  critério  da  Administração,  para  regularização  da  documentação,
pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de  eventuais  certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.(de acordo com a Lei
Complementar 123/2006 e alterações);

10.6.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e
neste  Edital,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.
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11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

11.1. Até o dia –----, 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação
deste ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica, via e-mail para o
endereço: pregoes.sml@gmail.com.

11.1.1.  Caberá ao  Pregoeiro  decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24
(vinte  e  quatro)  horas,  informando  no  sistema  as  providências  dela
descorrentes; 

11.2.  Declarado  o  vencedor,  o  Pregoeiro  abrirá  prazo  de,  no  mínimo, 30
minutos,  durante  o  qual,  qualquer  licitante  poderá,  de  forma  imediata  e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso; 

11.2.1.  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência
deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante
(s) declarado (s) vencedor (es);

11.2.2  Acolhimento do recurso será concedido prazo de 03 (três) dias para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados  para,  querendo,  apresentar  contrarrazões  em  igual  prazo,  que
começará a contar do término do prazo do recorrente.

11.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pelo proponente;

11.4.  O  acolhimento  do  recurso  implicará  a  invalidação  apenas  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5.  Os  recursos  e  contrarrazões,  bem  como  impugnação,  deverão  ser
protocolados junto à Superintendência Municipal de Licitações, em dias úteis,
no horário de Segunda à Sexta-Feira das 8h às 14h, e ainda, remetidos ao e-
mail:  pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos neste edital, o
qual deverá receber, decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente
quando mantiver sua decisão.

11.6.  O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este
Pregão poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.portovelho.ro.gov.br  ;

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro,
após a análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de
recurso. 

12.2.  Ocorrendo  recurso  (s),  depois  de  proferida  a  decisão  e  feita  a
comunicação ao (s) interessado (s), o objeto da licitação será ADJUDICADO pela
Superintendente ao (s) licitante (s) vencedor (es).
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12.3. Caberá à Superintendente Municipal de Licitações, HOMOLOGAR o resultado
do  pregão,  após  cumpridas  as  formalidades  e  etapas  do  procedimento
licitatório.

13. DA CONTRATAÇÃO

13.1.  A  Contratação  decorrente  da  presente  Licitação,  bem  como  suas
alterações,  ficará  subordinada  às  normas  da  lei  federal  8.666/93  e  suas
alterações e será instrumentalizada por intermédio da assinatura do Contrato,
conforme modelo constante do Anexo VII do presente Edital;

13.2.  A adjudicatária deverá assinar o Contrato, cujas cláusulas acham-se
definidas no Anexo VII do presente Edital, no prazo de   05 (cinco)   dias úteis,
a contar da data de convocação para assinatura;

13.3.  O prazo concedido para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogada
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de
Porto Velho-RO;

13.4. Poderá o Município de Porto Velho-RO, quando o convocado não aceitar ou
não assinar o Contrato, no prazo e condições aqui estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições de sua proposta, inclusive quanto aos preços, ou
revogar a licitação.

13.5.  O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65, da Lei nº
8.666/93, mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido § 1º do art. 65,
da Lei nº 8.666/93.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

14.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no
Termo de Referência.

15. DA ESPECIFICAÇÃO, EXECUÇÃO, GARANTIA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1. Conforme descrito nos itens 3, 4, 6 e 7 do Termo de Referência.

16. DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO FUTURO CONTRATO

16.1. Conforme disposições contidas nos itens 12 e 13 do Termo de Referência.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas no item
10 do Termo de Referência.

18. PENALIDADES

18.1. Sem prejuízo das penalidades contratuais e das demais cominações legais,
ficará  impedida  de  licitar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municípios e, será descredenciada do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores  (SICAF),  e/ou  no  Sistema  de  Cadastro  de  Fornecedores  deste
Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aquela que:

a)  convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato; 

b)  deixar de entregar a documentação exigida neste Edital;
c)  apresentar documentação falsa;
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d)  ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e)  não mantiver a proposta;
f)  falhar ou fraudar na execução do objeto;
g)  comportar-se de modo inidôneo;
h)  fizer declaração falsa; e
i)  cometer fraude fiscal.

18.1.1.  As penalidades por atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a
legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em
parte, a presente licitação, nos termos do artigo 29º do Decreto Municipal nº
10.300 de 17/02/2006;

19.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas pelo
(s) mesmo (s) instrumento (s) de publicação em que se deu o texto original,
reabrindo-se  o  (s)  prazo  (s)  inicialmente  estabelecidos,  exceto  quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;

19.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) pregoeiro
(a) em contrário;
 
19.4. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e
incluído  o  dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de  funcionamento  da
Superintendência Municipal de Licitações - SML, de segunda a sexta-feira das
8h00min às 14h00min;

19.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato;

19.6. A  homologação  do  resultado  desta  licitação  não  implicará  direito  à
contratação;

19.7. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela
Superintendência Municipal de Licitações tudo de conformidade com as normas
jurídicas e administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito;

19.8. As empresas que não mantiverem as suas propostas e/ou não encaminhar os
documentos exigidos no presente instrumento convocatório responderão processo
administrativo  e  poderão  ser  suspensas  de  participar  das  licitações  do
Município  de  Porto  Velho,  podendo  ainda  sofrer  outras  penalidades  em
conformidade com a lei;

19.9.  A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de
habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante
às sanções previstas neste edital. 

20. DO FORO

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir quaisquer
dúvidas  referentes  a  esta  licitação,  contrato  e  procedimentos  dela
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resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, –-- de –-- –--de 2018

--------------------
Pregoeiro (a)
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ANEXO I DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
(MODELO DE PROPOSTA)

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/___/SML

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa: 

Endereço:

Telefone: Responsável (Nome e cargo): 

E-mail: CNPJ: 

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (MÍNIMO 90 DIAS)

BANCO:_____________   AGÊNCIA: ______________   CONTA CORRENTE: _____________

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,
para atender à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme especificações técnicas,
unidades e quantidades definidas neste instrumento. 

LOTE 01 
AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. Valor Unitário Valor Total Anual

01

Contratação  de  empresa
especializada  para
prestação  de  serviços  de
visita  técnica  para  a
manutenção  preventiva  e
corretiva  em  equipamentos
odontológicos  instalados
nas unidades de saúde da
Secretaria  Municipal  de
Saúde na Zona Urbana

Visita 1.152

Valor Total para os serviços R$_____________________________________

02
Valor estimado Anual para PEÇAS.
Obs: VALOR FIXO. Não configurando objeto de disputa, considerado
apenas como estimativa para balizamento de preços.

R$ 96.883,10

VALOR TOTAL DO LOTE  .................................. R$

LOTE 02
EXCLUSIVO ME/EPP
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01

Contratação  de  empresa
especializada  para
prestação  de  serviços  de
visita  técnica  para  a
manutenção  preventiva  e
corretiva  em  equipamentos
odontológicos  instalados
nas unidades de saúde da
Secretaria  Municipal  de
Saúde da Zona Rural

Visita 138

Valor Total para os serviços R$_____________________________________

02
Valor estimado Anual para PEÇAS.
Obs: VALOR FIXO. Não configurando objeto de disputa, considerado
apenas como estimativa para balizamento de preços.

R$ 23.200,07

VALOR TOTAL DO LOTE............................................. R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$

–---------(Local), –------ de –--------- de 2018 

Obs: Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas nos
Anexos I e II deste Edital.

Declaramos  que  todos  os  impostos,  taxas,  inclusive  frete,  bem  como  quaisquer  outras
despesas estão inclusos na presente proposta.

Declaramos ainda que, o Banco, a Agência e a Conta-Corrente, informados nesta proposta,
serão  únicos  e  exclusivos  para  todos  os  recebimentos  relativos  ao  cumprimento  das
Obrigações Contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de junho de
2012.

CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)
-------------------------------------------
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ANEXO II DO EDITAL

 TERMO DE REFERÊNCIA Nº 086/SML/2017

1.OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, visando atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme especificações constantes neste
Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente justificativa, extraída dos autos do Processo nº 08.00259/2017, visa a
contratação pretendida, em atendimento ao que preceitua a Legislação aplicável, em
especial o contido nas Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/2002.

2.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 2.271
de  1997,  constituindo-se  em  atividades  materiais  acessórias,  instrumentais  ou
complementares  à  área  de  competência  legal  do  órgão  licitante,  não  inerentes  às
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos;

2.3. Importante consignar que a justificativa da necessidade e quantidades estimadas no
processo, foi elaborada pela Divisão de Saúde Bucal – DSB da Secretaria Municipal de
Saúde - SEMUSA, a qual detêm conhecimento e informações pertinentes para a correta
instrução processual na fase de planejamento das compras públicas. 

2.4. Ademais,  a  demanda  e  atendimentos são atribuições inerentes à  Secretaria
demandante, uma vez que somente essa possui conhecimento técnico e prático acerca da
necessidade dos serviços que se pretende licitar.

2.5. Neste sentido, foi juntada aos autos a Minuta de Termo de Referência Nº 04/2016 e
anexos,  elaborada  pela  Divisão  de  Saúde  Bucal  –  DSB,  devidamente  aprovada  pelo
Ordenador de Despesas, fls. 82 a 106. 

2.6.  Assim,  seguindo  a  regular  tramitação  dos  autos,  na  forma  disciplinada  no
Fluxograma aprovado pelo Decreto Municipal n. 14.543, de 23.05.2017, em especial no
Anexo I, é que formalizamos o presente, com os elementos técnicos apresentados pela
Secretaria de Origem e nos limites da competência desta Superintendência Municipal de
Licitações.

 
2.7. Destaca-se da justificativa da SEMUSA, os seguintes trechos:

“A finalidade pública para a contratação deve-se ao fato
da SEMUSA não possuir equipe especializada para execução
do serviço de manutenção preventiva e corretiva de seus
equipamentos  odontológicos.  Tal  processo  visa  manter  o
atendimento  odontológico  nas  Unidades  Municipais  de
Saúde, onde são prestados serviços de Atenção Primária e
Secundária  em  Saúde  Bucal.  Na  Atenção  Primária  estão
contempladas  as  Equipes  de  Saúde  da  Família  (ESF)  e
Unidades  Básicas  de  Saúde  (UBS),  nas  Zonas  Urbana  e
Rural.  Na  Média  Complexidade  estão  contempladas  as
Unidades  de  Pronto  Atendimento  (UPA),  o  Serviço  de
Atendimento  Especializado  (SAE)  e  os  Centros  de
Especialidades Odontológicas (CEO).

21                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade 

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail

mailto:pregoes.sml@gmail


Processo n.º 08.00259/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

______________________________________________________________________________________________

A  manutenção  dos  serviços  técnicos  especializados  de
assistência preventiva e corretiva, com fornecimento de
peças, faz-se necessária para o pleno funcionamento dos
equipamentos odontológicos, maximizando sua vida útil, ao
tempo que minimiza a interrupção dos serviços ofertados,
proporcionando tratamento odontológico tanto na Atenção
Básica (extração dentária simples, restaurações dentais,
aplicações  de  flúor,  profilaxias)  quanto  na  Média
Complexidade  (Tratamento  de  canal;  atendimento  à
pacientes portadores de necessidades especiais; cirurgias
gengivais e extrações de dentes inclusos, por exemplo). 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTIMATIVA DE PEÇAS

3.1. A manutenção é entendida como o conjunto de atividades técnico-administrativas,
de natureza preventiva e corretiva, com vistas à preservação da vida útil, sem perda
das características, integridade física, rendimento e ponto ótimo de operação do
equipamento, instalações, sistemas ou suas partes;

3.2.  A  empresa  contratada  deverá  prestar  serviços  de  manutenção  preventiva  e
corretiva em equipamentos odontológicos, de diversas marcas e modelos, conforme
quantitativo por unidade de saúde constante no Anexo II deste termo. As marcas e
números de tombamento das cadeiras odontológicas e endereço das Unidades de Saúde
constam nos Anexo III deste instrumento.

3.3. Da Manutenção Preventiva:

3.3.1. Os serviços de manutenção preventiva deverão ter periodicidade de 02 visitas/mês
na zona urbana e 01 visita/bimestre na zona rural;

3.3.2. Considera-se manutenção preventiva, entre outros, os serviços de:

a)revisão geral; 
b) fixação e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis
e garrafas externas de reservatório de água dos equipos;
c) correção de vazamentos de ar e água;
d) limpeza;
e) testes, recarga, calibração e lubrificação com a finalidade de evitar a ocorrência
de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos
equipamentos.

3.3.3. Os serviços a serem executados constam no Anexos V e VI deste termo;

3.3.4. A Unidade de Saúde, através de seu gerente ou odontólogo, deverá certificar o
Check List de manutenção preventiva, Anexo VI.

3.4. Da Manutenção Corretiva:

3.4.1. Compreende-se como manutenção corretiva, entre outros, os serviços de reparos
para  eliminar  defeitos  técnicos  e/ou  decorrentes  do  uso  normal,  incluindo-se  a
substituição  de  peças  gastas  ou  inajustáveis  porventura  necessárias,  visando
estabelecer o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos manutenidos;

3.4.2. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados sempre que houver
necessidade,  mediante  solicitação  conforme  o  item  3.5  –  Modelo  Operacional,  para
permitir a correção de defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos;

3.4.3. A Contratada deverá substituir peças dos equipamentos sempre que verificada sua
necessidade, em função do desgaste natural decorrente da utilização ou de defeitos
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técnicos,  por  outra  de  configuração  idêntica  ou  superior,  originais  e  novas,  por
ocasião da execução de manutenção corretiva.

3.5. Do Modelo Operacional:

3.5.1. A Contratada realizará manutenção preventiva mediante 01 (uma) VISITA MENSAL a
cada Unidade Urbana e uma (01) VISITA BIMESTRAL em cada unidade rural, sendo que os
dias da semana serão previamente designados pela Divisão de Saúde Bucal, conforme
Cronograma de Visitas, Anexo VII deste termo;

3.5.2. A manutenção preventiva abrange a correção de falhas nos equipamentos e seus
componentes, conforme Anexo V, apresentando depois um relatório de visita, através do
Check List, presente no Anexo VI;

3.5.3. Os serviços de manutenção corretiva far-se-ão sempre que necessidades de ordem
técnica o determinem e podem ocorrer de dois modos:
 
a) por chamado: que serão emitidos, via contato telefônico, pela Divisão de Saúde Bucal
- DSB, ou pela Unidade que necessita assistência. Em ambos os casos, a DSB, formalizará
o chamado;

b) por detecção do técnico durante sua visita preventiva;

3.5.3.1. Nos dois modos, será gerada uma Ordem de Serviço e a Contratada apresentará 03
(três) orçamentos distintos para fornecimento de peças novas, que serão avaliados pela
Divisão de Saúde Bucal para análise técnica e de preço. Caso a Divisão não concorde com
o preço apresentado, não haverá autorização para o serviço;
 
3.5.3.2.  Caso o equipamento/peça não seja passível de ser recuperado, a Contratada
deverá devolver a peça/equipamento com laudo técnico para a Divisão de Saúde Bucal, que
se encarregará do descarte da peça/equipamento;

3.6. Da estimativa de Peças:

3.6.1. Esta é uma categoria de despesa que não podemos enquadrar como prevista e que,
portanto, deve fazer parte do estimativo de peças apenas as de prováveis utilização
pois estas além da imprevisibilidade da realização de despesas pode levar a um aumento
substancial no tempo dos equipamentos parados, ou seja, indisponibilidade deste na
Unidade de Saúde. As relacionadas no Anexo VIII, demonstram possível consumo.

3.6.2. Demais peças que necessitarem de reposição seguirão as etapas demonstradas no
item 3.5 (modelo operacional);
 

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZOS

4.1. O prazo para início dos serviços será de até 30 (trinta) dias contados a partir da
assinatura contratual, publicação e emissão da ordem de serviço;

4.2. Os serviços previstos neste termo de referência deverão ser executados através de
pessoal  técnico  especializado,  conforme  exigências   contidas  no  item  5  deste
instrumento;

4.3. Para efeito de controle, a empresa vencedora do certame, quando da realização dos
serviços no âmbito do contratante, deverá obedecer aos procedimentos abaixo:
 
a) Só haverá intervenção em equipamento pela Contratada com a prévia autorização da
Divisão  de  Saúde  Bucal/SEMUSA  por  meio  de  uma  O.S.  que  descreverá  os  serviços
autorizados;
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b) A Contratada emitirá sua própria O.S. (com cópia para a Divisão de Saúde Bucal) para
controle de suas atividades;

c) A Contratada faturará seus serviços mensalmente, sempre no dia  10 de cada mês,
quando junto às faturas deverá fornecer relatórios gerenciais informando:

- Relatório de Visita
- O.S. (Ordem de serviço) pendentes; 
- O.S. (Ordem de serviço) atendidas; 
- Quantitativo de peças e/ou componentes substituídos;

 
d) A Contratada deverá fornecer informações sempre que solicitada sobre o andamento dos
serviços de manutenção que estiverem pendentes.

4.4. Serviço  de  manutenção  preventiva:  A  Contratada  deverá  executar  a  manutenção
preventiva  –  ANEXO  V,  de  acordo  com  o  cronograma  do  ANEXO  VII,  objetivando  a
assistência preventiva dos equipamentos conforme discriminado;

4.5. A Contratada deverá executar a manutenção corretiva mediante chamado da Divisão de
Saúde Bucal/SEMUSA ou da direção da Unidade, para atendimento de acordo com o que prevê
o quesito 4.12;

4.6. No  caso  do  equipamento  ser  identificado  com  problema  durante  a  manutenção
preventiva, a O.S. será transformada em corretiva sem abertura de nova chamada;
 
4.7. A substituição de peças que apresentarem avarias e que não permitam mais a sua
recuperação, deverá ser realizada obedecendo ao procedimento descrito no item 3.5.3.2;

4.8. Como a assistência é global, não havendo especificação da marca das peças (Kavo,
Dabi Atlante, Gnatus, Navy Atram, Pallas, DentMed, etc.) cabe a contratada adquirir
peças compatíveis com o equipamento a ser consertado, preferencialmente originais;

4.9. No valor apresentado para substituição das peças ou acessórios, já devem estar
incluídas todas as despesas de frete, embalagem, impostos, transporte e mão de obra;

4.10.  A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta;

4.11. Após a conclusão do serviço e encerramento do chamado, o responsável do chamado
certificará a OS, que será endossada pela Divisão de Saúde Bucal/SEMUSA.

4.12. Prazo de Atendimento

4.12.1.  Referindo-se às manutenções corretivas, o prazo máximo para atendimento ao
chamado será de 24 (vinte e quatro) horas quando se tratar de Unidade da Zona Urbana, e
de 72 (setenta e duas) horas quando se tratar de Unidade na Zona Rural, de segunda a
sexta-feira, no horário compreendido entre 07 e 12 horas ou 13 e 18 horas, contados a
partir da hora de abertura do chamado junto à empresa. Nos consultórios odontológicos
das Unidades de Pronto Atendimento, o horário será integral;

4.12.2. A Contratada terá, a partir do atendimento na Zona Urbana, 48 (quarenta e
oito) horas para entregar o equipamento consertado ou a emissão dos 03 (três) orçamento
de peças, à exceção dos consultórios das Unidades de Pronto Atendimento. Para a Zona
Rural, o prazo será de 05 (cinco) dias úteis para conserto do equipamento ou a emissão
dos 03 (três) orçamentos de peças;

4.12.3. Caso haja substituição de peças, a Contratada terá até 05 (cinco) dias úteis
para realizar o reparo, seja no local onde estão instalados os equipamentos ou em
oficina, a contar a partir da aprovação do serviço pelo gestor do contrato;
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4.12.4. No caso de impossibilidade de identificação do defeito técnico no local, a
Contratada  poderá  remover  o  equipamento,  devendo  o  Relatório  Circunstanciado  ser
apresentado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do comparecimento
ao local;

4.12.5. Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido para conserto
em oficina, necessitará de prévia autorização do gerente da unidade ou da Divisão de
Saúde  Bucal.  As  despesas  com  a  retirada,  a  remessa,  a  devolução  e  a  posterior
reinstalação correrão por conta da Contratada;

4.12.6. Dentro  dos  prazos  estipulados  anteriormente,  fica  assegurado  à  Secretaria
Municipal de Saúde que o técnico da Contratada deverá sanar o defeito causador da
paralisação dos equipamentos;

4.12.7. Nos equipamentos que se encontrem em período de garantia, os serviços de
manutenção  corretiva  somente  poderão  ser  executados  após  a  constatação  de  que  o
problema  não  decorre  de  defeito  coberto  pela  garantia  e  autorização  expressa  da
Contratante;

4.12.7.1. Ficando constatado que o problema do equipamento sob garantia decorre de
defeito de fabricação, a Contratada comunicará o fato à Contratante no prazo de 24
(vinte  e  quatro)  horas,  mediante  emissão  de  Laudo  Técnico,  assinado  pelo  técnico
responsável pela condução dos serviços, a fim de que sejam tomadas as providências
necessárias;

4.12.7.2. Caso a Contratada execute os serviços a que se refere o item anterior e disto
resulte a perda da garantia oferecida, ela assumirá durante o período remanescente da
garantia todos os ônus a que atualmente está sujeito o fabricante do equipamento;

4.12.7.3. Durante o prazo de garantia dos equipamentos será atribuída à Contratada, a
responsabilidade por eventuais procedimentos ou omissões que contribuam para a extinção
da garantia determinada pelo fabricante;

4.13. As despesas com locomoção do técnico para manutenção serão por conta da empresa
contratada.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E VISTORIA

5.1. Apresentação de atestado de capacidade técnica, exclusivamente em nome da empresa,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a prestação
de serviços compatíveis com o objeto do presente termo;

5.2. Registro no CREA da empresa e técnico responsável;

5.3.  A empresa poderá vistoriar os locais onde serão executados os serviços com o
objetivo de constatar as condições existentes;

5.4.  A vistoria poderá ser realizada até o último dia anterior à data marcada para
abertura do certame, mediante prévio agendamento através dos endereços e telefones
relacionados no Anexo IV;

5.5 A vistoria poderá ser substituída por declaração emitida pelo próprio licitante de
que conhece as condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços;

5.6. Após  a  vistoria  técnica,  será  emitida  Declaração  de  Vistoria,  assinada  pelo
gerente da unidade. 

6. DA GARANTIA

25                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade 

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail

mailto:pregoes.sml@gmail


Processo n.º 08.00259/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

______________________________________________________________________________________________
6.1. O prazo mínimo de garantia dos serviços de manutenção corretiva e das peças
utilizadas nos equipamentos é de 90 (noventa) dias, a contar da data da conclusão dos
reparos  realizados  no  local  ou  da  devolução  à  Unidade  de  Saúde  dos  equipamentos
retirados  para  conserto  em  oficina,  independentemente  da  natureza  do  defeito
apresentado;

6.2. Os serviços prestados em desacordo com o especificado neste instrumento licitató-
rio serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a contratada
a reparar, corrigir, reconstituir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no to-
tal ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorre-
ções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo assinado pela FISCA-
LIZAÇÃO, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo de entrega;

7. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E RELATÓRIOS

7.1.  Durante  a  vigência  do  contrato,  a  execução  do  objeto  será  acompanhada  e
fiscalizada  pela  gerente  da  Divisão  de  Saúde  Bucal,  permitida  a  assistência  de
terceiros, assim como pelo gerente responsável da unidade;

7.2. Subsidiariamente, a Divisão de Saúde Bucal manterá registro próprio de todas as
ocorrências relacionadas à execução dos serviços, determinando as medidas necessárias à
regularização das irregularidades observadas;
 
7.2.1. Sempre que tal medida tornar-se necessária, o fiscal do contrato pode sustar
qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado;

7.3. A certificação dos serviços caberá ao odontólogo lotado na Unidade de Saúde na
qual o serviço será prestado, o qual assinará o Relatório Técnico emitido pela empresa
contratada;

7.4. A Contratada deverá apresentar relatório mensal, Anexo VI, relativo à manutenção
preventiva, no qual deverá constar a descrição dos serviços realizados, bem como o
fornecimento e aplicação de materiais de reposição, quando for o caso;

7.5. A Contratada, sempre que for realizada manutenção corretiva, deverá encaminhar à
Secretaria  Municipal  de  Saúde  relatório  técnico  de  todos  os  bens  patrimoniais
atendidos, no qual deverá constar a descrição dos serviços e do defeito apresentado, as
peças substituídas, quando for o caso, bem como o tipo de bem, nº de patrimônio, data
do reparo e prazo de garantia, tanto dos serviços quanto das peças;

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus
trabalhos dentro das normas deste processo;
 
8.3. Notificar formalmente a Contratada da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.4. Fiscalizar as prestações dos serviços por parte da Contratada;

8.5. Permitir livre acesso dos técnicos da Contratada aos equipamentos para execução
dos serviços de manutenção;
 
8.6. Comunicar prontamente a Contratada toda e qualquer anormalidade no funcionamento
dos equipamentos sob manutenção;
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8.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
técnicos da Contratada;

8.8. Pagar  à  CONTRATADA  o  valor  resultante  da  prestação  do  serviço,  no  prazo  e
condições estabelecidos no item FORMA DE PAGAMENTO.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Atender as chamadas corretivas da Unidade de Saúde ou Divisão de Saúde Bucal,
emitir OS, obedecendo ao prescrito no item 4.11;

9.2. Efetuar  manutenção  corretiva,  mediante  chamado  técnico,  para  reparo  dos
equipamentos durante o expediente normal, de preferência na dependência da Contratante
(unidades), ou se inviável, em oficina própria da Contratada;
 
9.3. Efetuar a retirada de equipamento, cujo conserto ou reajuste só seja possível em
oficina própria, através de CAUTELA autorizada pelo gerente responsável da Unidade ou
Divisão Saúde Bucal, contendo marca e tombamento ou número de série do equipamento;
 
9.4. Fornecer  os  insumos  necessários  à  manutenção,  usando  exclusivamente  peças,
componentes e demais acessórios novos e preferencialmente originais;

9.5. Apresentar Orçamento Discriminativo de quantidade e preço das peças necessárias a
manutenção de qualquer equipamento com o referido tombamento, que será analisado e
autorizado pela Divisão de Saúde Bucal/SEMUSA;

9.6. Apresentar junto com a Nota Fiscal e/ou Fatura comprovante de execução do serviço
e substituição de peças, devidamente atestadas pela Divisão de Saúde Bucal/SEMUSA;
 
9.7. Prestar  serviços  com  eficiência  e  pontualidade,  observadas  as  disposições
constantes no item 4.11;

9.8. Responsabilizar-se  por  todos  os  impostos,  seguros,  taxas,  encargos  sociais,
transporte, alimentação, uniformes, obrigações trabalhistas, previdenciárias e civis
decorrentes do objeto do presente instrumento;
 
9.9.  Manter os seus técnicos identificados por crachás quando em serviço, devendo
substituir, imediatamente, qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa
ordem e as normas disciplinares da Contratante;
 
9.10. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos e a
outros bens de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por
seus técnicos durante a execução dos serviços;
 
9.11. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que
praticada por seus técnicos no recinto da Contratante;
 
9.12. 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;
 
9.13. Fornecer  todo  o  material  e  equipamento  necessário  à  perfeita  execução  dos
serviços contratados, sendo que o material a ser empregado deverá ser de boa qualidade,
recomendado pelo fabricante;
 
9.14. Fornecer à Contratante, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura, relatórios de
assistência técnica (RAT), contendo o registro de todo o trabalho efetuado e das peças
porventura fornecidas;

9.15. Devolver à Contratante as peças, materiais e acessórios que forem substituídos
por ocasião dos reparos realizados;
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9.16. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência das
peças destinadas à substituição;
 
9.17. Permitir, ao gestor do contrato, fiscalizar os serviços que estiverem sendo
executados  sob  sua  responsabilidade;  prestar  todos  os  esclarecimentos  solicitados,
atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo 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;
 
9.18. Não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte;
 
9.19. Retirar  e  transportar,  por  conta  própria,  desde  que  devidamente documentado
através de cautela, qualquer equipamento até sua oficina, promovendo de igual forma o
seu retorno ao local da instalação;
 
9.20. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de Habilitação e
Qualificação, exigidas neste certame.

10. DA FORMA DE PAGAMENTO

10.1. A  Contratada  deverá  entregar  mensalmente,  à  Divisão  de  Saúde  Bucal,  nota
fiscal/fatura de serviços, acompanhada das Ordens de Serviço – O.S, em 2 (duas) vias,
para  fins  de  liquidação  e  pagamento,  em  tempo  hábil.  Deverá  constar  o  número  de
chamados encerrados no período, sendo o valor do chamado o constante da proposta de
preços da Contratada, todos devidamente atestados pelo gerente da unidade e/ou pela
Divisão de Saúde Bucal/SEMUSA;

10.2. O pagamento será efetuado pela Contratante até o 15º (décimo quinto) dia útil,
após a entrega da fatura do mês;

10.3. Já deverão estar incluídas no preço total todas as despesas, tributos e demais
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações;

10.4. Caso em algum mês não seja efetuado qualquer reparo, a Secretaria Municipal de
Saúde/SEMUSA não terá qualquer pagamento a efetuar;

10.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
esta será devolvida ao contratado, pelo responsável da área Técnica e o pagamento
ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação
do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Porto Velho/RO;

10.6.  A  empresa  Contratada  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

10.7. É condição obrigatoriedade para o pagamento do valor constante de cada Nota Fis-
cal, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da
Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (Lei 12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificado a certi-
ficação on-line nos sítios eletrônicos;

10.8.  A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Contratada, os
valores  correspondentes  a  multas,  ressarcimentos  ou  indenizações  devidas  pela
Contratada, nos termos deste contrato;
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10.9.  No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de
juros simples;

10.9.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde:

 EM = Encargos moratórios devidos;

N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438;

VP = Valor da prestação em atraso.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

11.1. Recursos Orçamentários

11.1.1 As despesas decorrentes da futura contratação, objeto deste termo de referência,
correrão Às expensas dos recursos específicos consignados no Orçamento do Município de
Porto Velho, assim detalhado:

Projeto Atividade: 08.31.10.122.336.2.675

Elemento de Despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo

                      3.3.90.39 - Serviços

Fonte de Recurso: 01.07.10 – Recursos do Tesouro – Transferências de Recursos do Siste-

ma Único de Saúde - SUS

11.2. Estimativa da Despesa

11.2.1. Valor estimado para peças 

Considerando informações e levantamento realizado pela Divisão de Saúde Bucal/SEMUSA, o
valor  desembolsado  para  cobrir  despesas  com  peças  no  exercício/2016  foi  de  R$
109.166,52  (Cento  e  nove  mil,  cento  e  sessenta  e  seis  reais  e  cinquenta  e  dois
centavos);

Foi acrescido 10%(dez por cento) sobre o valor gasto em 2016, como margem de segurança;

Desta forma, considerando o disposto acima, o valor estimado para despesa com peças é
de  R$ 120.083,17 (Cento e vinte mil, oitenta e três reais e dezessete centavos),
compreendido da seguinte forma:

Zona Rural: R$ 23.200,07 (Vinte e três mil, duzentos reais e sete centavos);

Zona Urbana: R$ 96.883,10 (Noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e dez
centavos);

11.2.3. Valor estimado para os serviços:

A pesquisa de mercado apresentada para os serviços, resultou no valor de R$ 159.556,62
(Cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois
centavos), compreendido da seguinte forma: 
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Zona Rural: R$ 17.480,46 (Dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e seis
centavos);

Zona Urbana: R$ 142.076,16 (Cento e quarenta e dois mil, setenta e seis reais e dezes-
seis centavos);

11.2.4. Valor Total Estimado para a Contratação: R$ 279.639,79 (Duzentos e setenta
e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos).

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1. O contrato terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua
assinatura,  podendo  no  interesse  da  administração,  ser  prorrogado  por  iguais  e
sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57
Inciso II da Lei 8.666/93.

13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços pactuados poderão ser reajustados, respeitada a periodicidade mínima de
um ano, desde que devidamente comprovada a variação dos custos deste instrumento,
limitada à variação do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice que passe
a substituí-lo, com base na seguinte fórmula:

R = I-Io . P., onde:
     Io

a) para o   primeiro reajuste :
R =  reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês de reajuste;
Io = índice relativo ao mês de apresentação da proposta;
P = preço atual dos serviços;

b) para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
Io = índice relativo ao mês do último reajuste efetuado;
P = preço do serviço atualizado até o último reajuste efetuado;

Subcláusula primeira: O reajuste a que se refere esta cláusula dispensa a anuência do
Contratante,  desde  que  esteja  de  acordo  com  o  índice  de  correção  previsto  neste
contrato;

Subcláusula segunda: No caso de a Contratada optar pela aplicação direta do reajuste,
na forma e nas condições da subcláusula primeira desta cláusula, caberá aos agentes
autorizados do Contratante, ao receber as faturas já corrigidas, conferir a exata
incidência do percentual utilizado, para verificar se atendidos os pressupostos desta
cláusula, especialmente quanto à precisão dos cálculos;

Subcláusula terceira: Na dúvida sobre o percentual de correção a ser aplicado, deve a
Contratada,  com  a  devida  antecedência,  informar-se  com  o  Contratante  para
esclarecimento deste ponto;

Subcláusula quarta: O esquecimento da Contratada quanto ao seu direito de exigir o
reajuste não será aceito como justificativa para pedido de correção anual de preço com
efeito retroativo à data a que legalmente faria jus, se não o pedir dentro do primeiro
mês do aniversário deste instrumento.

14. DA SUBCONTRATAÇÃO
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14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

15.   DAS PENALIDADES

15.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo, serão
aplicadas as penalidades previstas nas Leis 10.520/02, 12.846/2013 e 8.666/93. Também
aplicar-se-ão as seguintes penalidades, observando sempre a garantia da ampla defesa e
o contraditório. 

15.1.1. Advertência;

15.1.2. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em
caso de atraso superior a 2 (dois) dias para o fornecimento dos serviços, a contar do
prazo estipulado em cada ordem de serviço, emitida com base no artigo 86, da Lei nº
8.666, de 1993, até o limite de 10% (Dez por cento);

15.1.3. Multa  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  contratado,  no  caso  de  recusa
injustificada para a assinatura do contrato;

15.1.4.  Multa  de  10%  (dez  por  cento)  por  cento  do  valor  contratado,  no  caso  de
inexecução total do contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções
previstas em lei;

15.1.5. Multa  de  10%  (dez  por  cento)  por  cento  do  valor  contratado,  no  caso  da
contratada dar causa à rescisão do contrato;

15.1.6.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

15.1.7. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior;

15.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  ato  convocatório,  apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa,
ficará impedido de licitar e de contratar com o Município, e será descredenciado no
SICAF, pelo  prazo  de  até  cinco  anos,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  no  ato
convocatório e no futuro contrato e das demais cominações legais;

15.3. As multas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão deduzidas
do  valor  líquido  do  faturamento  da  Contratada.  Caso  o  valor  do  faturamento  seja
insuficiente para cobrir a multa, a Contratada será convocada para complementação do
valor homologado;

15.4. As sanções administrativas previstas neste Termo são independentes entre si,
podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou  cumulativamente,  sem  prejuízo  de  outras  medidas
legais cabíveis, garantida a prévia defesa;

15.5.  No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima, será
observado percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

15.5.1. Recusar-se a fornecer os materiais contratados, sem prejuízo das demais sanções
legais cabíveis;

15.5.2. Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações
da fiscalização;
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15.5.3. Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

15.5.4. Desatender às determinações da fiscalização;

15.6. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o
motivo, não podendo ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público;

15.7. A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado  formalmente  pela  contratante  à  contratada,  após  o  regular  processo
administrativo;

15.8. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior,
devidamente comprovado, a critério do Município;

15.9. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

16. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

16.1. O  Julgamento será pelo Menor Preço por Lote (Serviços), permitindo assim a
ampliação  da  competição  e  favorecendo  a  obtenção  da  proposta  mais  vantajosa  para
Administração, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado.

17. DOS ANEXOS

17.1. Integram este Termo de Referência os seguintes Anexos:

ANEXO I – Especificações, quantitativos e estimativa de preços (Modelo de Proposta);
ANEXO II - Quantidade de consultórios odontológicos relacionados por unidade de saúde;
ANEXO III - Relação de cadeiras odontológicas com marca e número de tombamento por uni-
dade de saúde;
ANEXO IV – Endereço e número de telefone das Unidades de Saúde;
ANEXO V – Manutenção Preventiva – dos serviços a serem executados e Cronograma de
visitas Zona Urbana;
ANEXO VI – Check-list de Manutenção Preventiva;
ANEXO VII – Cronograma de visitas preventivas Zona Rural;
ANEXO VII – Relação de peças para possível consumo;

Porto Velho-RO, 09 de outubro de 2017.

       AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal,

conforme delegação de competência pelo Decreto nº. 12.931
de 19/02/2013. 

__________________________________
ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES

Secretário Municipal de Saúde - SEMUSA 
Ordenador de Despesa
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ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE PREÇOS

LOTE I – ZONA URBANA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 Contratação  de  empresa
especializada para prestação de
serviços de visita técnica para
a  manutenção  preventiva  e
corretiva  em  equipamentos
odontológicos  instalados  nas
unidades de saúde da Secretaria
Municipal  de  Saúde  na  Zona
Urbana

Visita 1.152 R$ 123,33 R$ 142.076,16

02 Valor para PEÇAS

Obs: Valor Fixo. Não configurado objeto de disputa, considerado apenas
como estimativa para balizamento de preços.

R$ 96.883,10 

LOTE II – ZONA RURAL

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 Contratação  de  empresa
especializada para prestação de
serviços de visita técnica para
a  manutenção  preventiva  e
corretiva  em  equipamentos
odontológicos  instalados  nas
unidades de saúde da Secretaria
Municipal  de  Saúde  da  Zona
Rural

Visita 138 R$ 126,67 R$ 17.480,46

02 Valor para PEÇAS

Obs: Valor Fixo. Não configurado objeto de disputa, considerado apenas
como estimativa para balizamento de preços.

R$ 23.200,07 
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ANEXO II

QUANTIDADE DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS RELACIONADOS POR UNIDADE DE SAÚDE
ZONA URBANA (LOTE I)

UNIDADE DE SAÚDE ZONA
URBANA

NÚMERO DE
CADEIRAS

NÚMERO DE VISITAS
PREVENTIVAS/MÊS

NÚMERO DE VISITAS
(12 MESES)

USF AGENOR DE CARVALHO 01 02 24

USF APONIÃ 02 04 48

USF CALADINHO 01 02 24

USF ERNANDES INDIO 03 06 72

USF HAMILTON RAULINO 
GONDIM

02 04 48

USF JOSÉ ADELINO DA 
SILVA

03 06 72

USF MANOEL AMORIM DE 
MATOS 

02 04 48

USF MARIANA 01 02 24

USF NOVA FLORESTA 02 04 48

USF OSVALDO PIANA 02 04 48

USF PEDACINHO DE CHÃO 01 02 24

USF RENATO MEDEIROS 02 04 48

USF RONALDO ARAGÃO 02 04 48

USF SANTO ANTÔNIO 01 02 24

USF SÃO SEBASTIÃO 01 02 24

USF SOCIALISTA 02 04 48

USF VILA PRINCESA 01 02 24

UBS MAURICIO BUSTANI 02 04 48

UBS AREAL DA FLORESTA 02 04 48

SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO (SAE)

01 02 24

CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS ZONA SUL

04 08 96

CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS LESTE 1

04 08 96

CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS LESTE 2

04 08 96

UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO ZONA SUL

01 02 24

UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO ZONA LESTE

01 02 24

TOTAL 48 96 1.152

QUANTIDADE DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS RELACIONADOS POR UNIDADE DE SAÚDE 
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ZONA RURAL (LOTE II)

UNIDADE DE SAÚDE ZONA
RURAL

NÚMERO DE
CADEIRAS

NÚMERO DE VISITAS
PREVENTIVAS/BIMESTRE

NÚMERO DE VISITAS
(12 MESES)

USF ABUNÃ 01 01 6

USF ALIANÇA 01 01 6

USF CACHOEIRA DO 
TEOTÔNIO

01 01 6

USF CALAMA 01 01

USF CUJUBIM GRANDE 01 01 6

USF EXTREMA 01 01 6

USF FORTALEZA DO 
ABUNÃ

01 01 6

USF JACI PARANÁ 02 02 12

USF LINHA 28 01 01 6

USF MORRINHOS 01 01 6

USF NAZARÉ 01 01 6

USF NOVA MUTUM 01 01 6

USF NOVA CALIFÓRNIA 01 01 6

USF NOVO ENGENHO 
VELHO

01 01 6

USF RIO DAS GARÇAS 01 01 6

USF SÃO CARLOS 01 01 6

USF SANTA 
CATARINA/NAZARÉ

01 01 6

USF SANTA RITA 01 01 6

USF TERRA SANTA 01 01 6

USF UNIÃO 
BANDEIRANTES

01 01 6

USF VALE DO JAMARI 01 01 6

USF VISTA ALEGRA DO 
ABUNÃ

01 01 6

TOTAL 23 23 138
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ANEXO III

RELAÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS COM MARCA E NÚMERO DE TOMBAMENTO POR UNIDADE DE SAÚDE
– ZONA URBANA (LOTE I)

UNIDADE DE SAÚDE ZONA URBANA TOMBAMENTO DE
CADEIRAS

MARCA DE CADEIRAS

USF AGENOR DE CARVALHO • 22418 • GNATUS

USF APONIÃ • 27941
• 27942

• GNATUS
• GNATUS

USF CALADINHO • 38040 • GNATUS

USF ERNANDES INDIO • 34849
• 34839
• 39412

• DENTMED
• DENTMED
• DENTMED

USF HAMILTON RAULINO GONDIM • 27758
• 25654

• GNATUS
• GNATUS

USF JOSÉ ADELINO DA SILVA • 194403
• 194404
• 169470

• DENTMED
• DENTMED
• KAVO

USF MANOEL AMORIM DE MATOS • 23021
• 21812

• PALLAS
• DABI ATLANTE

USF MARIANA • 15577 • GNATUS

USF NOVA FLORESTA • 38351
• 35396

• GNATUS
• DABI ATLANTE

USF OSVALDO PIANA • 22417
• 22416

• GNATUS
• GNATUS

USF PEDACINHO DE CHÃO • 22412 • GNATUS

USF RENATO MEDEIROS • 22415
• 27756

• GNATUS
• GNATUS

USF RONALDO ARAGÃO • 15100
• 15097

• KAVO
• KAVO

USF SANTO ANTÔNIO • 23107 • GNATUS

USF SÃO SEBASTIÃO • 22403 • GNATUS

USF SOCIALISTA • 23104
• 34841

• GNATUS
• DENTMED

USF VILA PRINCESA • 22413 • GNATUS

UBS MAURICIO BUSTANI • 07760
• 27759

• GNATUS
• GNATUS

UBS AREAL DA FLORESTA • 27757
• 34848

• GNATUS
• DENTMED

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
(SAE)

• 14166 • KAVO

CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS ZONA SUL

• 6861
• 8878
• 34853
• 38396

• KAVO
• KAVO
• DENTMED
• KAVO
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CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS LESTE 1

• 6742
• 6743
• 6749
• 34846

• KAVO
• KAVO
• KAVO
• DENTMED

CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS LESTE 2

• 6485
• 6495
• 6496
• 34842

• KAVO
• KAVO
• KAVO
• DENTMED

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA 
SUL

• 17335 • KAVO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA 
LESTE

• 17334 • KAVO

RELAÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS COM MARCA E NÚMERO DE TOMBAMENTO POR UNIDADE DE SAÚDE
- ZONA RURAL (LOTE II)

UNIDADE DE SAÚDE ZONA RURAL TOMBAMENTO DE
CADEIRAS

MARCA DE CADEIRAS

USF ABUNÃ

USF ALIANÇA

USF CACHOEIRA DO TEOTÔNIO

USF CALAMA

USF CUJUBIM GRANDE

USF EXTREMA

USF FORTALEZA DO ABUNÃ

USF JACI PARANÁ 13156 NAVY ATRAM
GNATUS

USF LINHA 28 34850 DENTMED

USF MORRINHOS

USF NAZARÉ 3924 GNATUS

USF NOVA MUTUM

USF NOVA CALIFÓRNIA

USF NOVO ENGENHO VELHO 13013 PALLAS

USF RIO DAS GARÇAS

USF SÃO CARLOS 15718 GNATUS

USF SANTA CATARINA/NAZARÉ

USF SANTA RITA

USF TERRA SANTA 0157 GNATUS

USF UNIÃO BANDEIRANTES

USF VALE DO JAMARI

USF VISTA ALEGRA DO ABUNÃ
***Neste anexo não consta o número de tombamento e marcas de todas as cadeiras odontológicas da
zona rural porque a maioria destas não dispõe de cirurgiões-dentistas, existindo uma dificuldade
logística de se conseguir o levantamento exato do patrimônio, especialmente nas unidades do Baixo
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Madeira, onde até mesmo contato telefônico torna-se inviável. Entretanto, as unidades de saúde no
interior possuem, prevalentemente, cadeiras odontológicas das marcas Kavo ou Gnatus. Ainda, pode
haver nos distritos cadeiras Dentmed, Dabi Atlante e Pallas.
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ANEXO IV 

ENDEREÇO DAS UNIDADES DA SAÚDE

ZONA URBANA (LOTE I) E ZONA RURAL (LOTE II)

UNIDADE DE SAÚDE URBANA ENDEREÇO TELEFONES

U.S.F. Agenor de Carvalho
Rua 10, s/n –Bairro Agenor de Carvalho, fica 
entre a Escola Juscelino Kubitschek e Igreja 
Nossa Senhora do Amparo.

3901-2829

U.S.F. Aponiã
Rua: Andreia nº. 5383, bairro Aponia, ao lado do
Posto da Polícia Militar.

3901-2901

U.S.F. Caladinho
Rua: Tancredo Neves, 4752 – Bairro: Caladinho, 
ao lado da Escola Tancredo Neves.

3901-2828

U.S.F. Ernandes Índio
Avenida: Mamoré c/ Vieira Caúla, ao lado da 
Escola Mãe Esperança e Darcy Ribeiro.

3901-3266

U.S.F. Hamilton Raulino 
Gondin

Rua: José Amador dos Reis, s/n – Bairro T. 
Neves, próximo ao 8° DP.

3901-2873
(PSF)3219

U.S.F. José Adelino da Silva
Rua: Ari Macedo,56 – Bairro Ulisses Guimarães, 
ao lado do Comando da Polícia.

3901-2801

U.S.F. Manoel Amorim de 
Matos

Rua Angico com Aroeira, 858 – Bairro: J. 
Eldorado, atrás da Escola Joaquim Vicente 
Rondon.

3901-2805

U.S.F. Mariana
Rua: Rosalina Gomes nº. 9900, Bairro: Mariana, 
em frente a Escola Jânio Quadros.

32142354

U.S.F. Nova Floresta
Rua: João Paulo I c/ Campos Sales, s/nº -Bairro:
Novo Horizonte, em frente ao Condomínio Riviera.

3901-2957

U.S.F. Osvaldo Piana
Rua: Campos Sales, 84 – Bairro Areal, ao lado da
Escola Padre Chiquinho.

3901-3636

U.S.F. Pedacinho de Chão
Avenida: Tiradentes, s/nº - Bairro: pedacinho de
Chão, ao lado do Comando da Polícia Militar.

3901-2921

U.S.F. Renato Medeiros
Rua: Magno Assolino, nº 1456- Bairro: Cidade do 
Lobo

3901-2824

U.S.F. Ronaldo Aragão Estrada do Belmonte nº 2044- Bairro: Nacional 3901-2832

U.S.F. Santo Antônio
Rua: Estrada do Santo Antônio s/n, bairro 
Triangulo

3901-3382

U.S.F. São Sebastião
Rua: Castro Alves nº 5899, bairro São Sebastião,
ao lado da Escola Semente do Araçá

3901-2816

U.S.F. Socialista
Rua Mane Garrincha, s/n°, ao lado da Escola 
Elenilson Negreiros

3901-2859

U.S.F. Santo Antônio
Rua: Estrada do Santo Antônio s/n, bairro 
Triangulo

3901-3382

U.S.F. São Sebastião
Rua: Castro Alves nº 5899, bairro São Sebastião,
ao lado da Escola Semente do Araçá

3901-2816

U.S.F. Socialista
Rua Mane Garrincha, s/n°, ao lado da Escola 
Elenilson Negreiros

3901-2859

U.S.F. Vila Princesa BR-364- Sentido Acre, Bairro Vila Princesa

U.B.S. Maurício Bustani
Avenida Jorge Teixeira, S/nº - Bairro Liberdade,
próximo Ronsy material de construção.

 3901-2807

U.B.S. Areal da Floresta
Rua: Sepetiba, n° s/n - Bairro Floresta, atrás 
da Escola Nova República

 3901-3324

Serviço de Atendimento 
Especializado (SAE)

Rua Duque de Caxias, 1960 – São Cristóvão  3901-2970

Centro de especialidades 
odontológicas ZONA SUL

Rua Angico, 5110 - Cohab  3227-9724

Centro de especialidades 
odontológicas ZONA LESTE 1

Rua: José Amador dos Réis, 3514 - Tancredo Neves 3901-3219 
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Centro de especialidades 
odontológicas ZONA LESTE 2 

Rua Orion,56, Ulisses Guimarães  3214-8866 

Consultório Odontológico -  
UPA SUL

Rua Urtiga, 1 - Nova Floresta  3901-3335 

Consultório Odontológico -  
UPA LESTE

Av. Mamoré, 3585 - Lagoinha  3901-3349 
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UNIDADE DE SAÚDE RURAL ENDEREÇO TELEFONES

U.S.F. Abunã
Rua Barão do Rio Branco, nº 237
– CEP: 76843-000
Br –364 –Sentido Acre

3236-1351

U.S.F. Aliança Estrada da Penal

U.S.F. José Gomes Ferreira - Cujubim
Grande

Baixo Madeira
99294-1578

U.S.F. Extrema Br-364 – Sentido Acre
3252-1802 /
3252-1174

U.S.F. Fortaleza do Abunã Br-364 Sentido Acre
3236-1195/
(3237-1034)

U.S.F. Jacy Paraná
Rua Sebastião Gomes S/N – CEP: 
76840-000
Br – 364 – Sentido Acre

3236-6449/6788

U.S.F. Linha 28 Estrada da Penal
992210436

U.S.F. Maria Nobre da Silva -Nazaré Baixo Madeira
3237-5046/
99250-9195

U.S.F. Santa Catarina/ Nazaré 
-Nazaré

Baixo Madeira
3237-5001 /
99261-6670

U.S.F. Mutum Paraná/Nova Mutum
Av. Jirau c/ Abunã – S/N 
Br – 364 – Sentido Acre

3237-3042

U.S.F. Nova Califórnia
Rua Itaporã – CEP: 76848 Br – 
364 –Sentido Acre

3253-1008/1183

U.S.F. Novo Engenho Velho
BR-319- Sentido Humaitá

U.S.F. Rio das Garças
Br – 364 – Sentido Acre – 
Estrada Vicinal

99016947/
99351-7797

U.S.F. Santa Rita
Km 101- BR – 364 – Sentido Acre
– Estrada Vicinal

3221-0528 /
3222-4848

U.S.F. São Carlos
Baixo Madeira 3234-1209/1061

U.S.F. União Bandeirantes
Av.  Amarildo Cordeiro c/ 
Airton Sena S/N , Bairro: 
Centro – Linha 101, Br – 364 – 
Sentido Acre

3236-8438

U.S.F. Vista Alegre do Abunã
Rua João Leandro Barbosa c/ 
João Bortoloso, S/N
Br- 364 – Sentido Acre

3251-1510
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Posto de Saúde Cachoeira do Teotônio
Br – 364 – Sentido Acre 
-Estrada Vicinal

Posto de Saúde Morrinhos
BR – 319 – Sentido Humaitá – Km
24

99967-6358

Posto de Saúde Terra Santa
Estrada da Penal

Posto de Saúde Vale do Jamary
Estrada da Penal – sentido São 
Carlos

99908-8505
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ANEXO V

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E CRONOGRAMA DE VISITA

A CONTRATADA deverá prestar os serviços de acordo com as especificações abaixo:

EQUIPAMENTO CONDUTA

Cadeira Odontológica Verificar  os  movimentos  da  cadeira:  subida,
descida,  encosto,  assento  e  volta  zero;
verificar o estofamento do encosto e assento.

Refletor Verificar  o  funcionamento  do  refletor:
lubrificação  do  braço  de  articulação;
iluminação;  condições  da  lâmpada;  verificar
condições  do  espelho  e  protetor  externo  da
lâmpada.

Equipo
Regular  a  pressão  das  pontas  do  equipo;
verificar o funcionamento da seringa tríplice
e  terminais  das  pontas;  e  manutenção  das
mangueiras.

Unidade Auxiliar
Verificar o funcionamento da unidade auxiliar:
esgotamento  da  cuspideira  e  potência  do
sugador; verificar a integridade da cuspideira
(bacia) e possíveis vazamentos.

Aparelho Fotopolimerizador Funcionamento do aparelho: chave liga/desliga;
lâmpada;  intensidade  da  luz
fotopolimerizadora;  bom  estado  dos  cabos  e
conexões.

Mochos
Verificar  os  movimentos  do  mocho:  subida,
descida, inclinação e bom estado dos rodízios;
verificar estofamento.

Amalgamador Capsular
Regulagem  do  dosador  pó/líquido;  verificar
tempo  de  amalgamação;  verificação  da
engrenagem de amalgamação.

Autoclave
Verificar o funcionamento da estufa: tempo de
aquecimento;  regulagem  do  termostato;
resistência elétrica; fechamento da porta.

Estufa
Verificar o funcionamento da autoclave: tempo
de aquecimento, resistência elétrica, tempo de
esterilização, tempo de secagem, vedamento e
fechamento da porta.

Compressor Odontológico Verificar  o  funcionamento  do  compressor:
válvula  de  drenagem,  enchimento  do
reservatório  de  ar;  funcionamento  do
automático; lubrificação de peças.

Caneta de Alta Rotação Integridade do rolamento; pressão do ar; saída
de  água  (entupimento/vazamento);  e
lubrificação.

Micromotor e Contra-Ângulo Integridade dos componentes; pressão do ar; e
lubrificação.

Aparelhos de Raios-X Lubrificação  das  articulações  da  coluna  e
cabeçote;  verificar  o  funcionamento  do
fusível;  verificar  a  sensibilização   da
película  radiográfica;  verificar  possível
vazamento de radiação.
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Aparelho de Ultrassom Odontológico  e
Jato de Bicarbonato 

Verificar captação do bicarbonato pelo conduto
do  recipiente;  possíveis  entupimentos  das
pontas  do  jato  de  bicarbonato  e  ultrassom;
panes elétricas e vazamento das mangueiras.

Aparelho destilador de água Verificar o funcionamento do aparelho com suas
possíveis  panes  elétricas,  entupimentos  e
vazamentos.

 CRONOGRAMA DE VISITA – ZONA URBANA

A CONTRATADA deverá seguir o cronograma de visitas elaborado pela Divisão de Saúde
Bucal, conforme tabela a seguir:

UNIDADES - ZONA URBANA (2 visitas/mês) 

DIA DA SEMANA CONSULTÓRIO

Segunda-Feira  USF Ronaldo Aragão 
 UBS Maurício Bustani 
 USF Pedacinho de Chão
 Serviço de Atendimento Especializado(SAE)
 USF São Sebastião 
 USF Vila Princesa

Terça-Feira • UBS Osvaldo Piana 
• UBS Nova Floresta 
• UBS Areal da Floresta 
• UBS Caladinho 
• UBS Renato Medeiros 
• USF Santo Antônio

Quarta Feira • USF Manoel Amorim de Matos 
• CEO Zona Sul 
• UPA Zona Sul

Quinta-Feira 
 

• USF Hamilton Gondin
• CEO Zona Leste 1
• USF Ernandes Índio
• UBS Agenor de Carvalho
• UPA Zona Leste 
• USF Aponiã

Sexta-Feira • USF José Adelino da Silva
• CEO Zona Leste 2
• USF Mariana
• USF Socialista 
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ANEXO VI

CHECK-LIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

CHECK LIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DADOS DA VISITA

a) UNIDADE DE SAÚDE:

b) DATA:                                                                       
c) HORÁRIO:

d) TÉCNICO RESPONSÁVEL:

e) CERTIFICADO POR:

EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO? PROBLEMA DETECTADO

SIM NÃO

CADEIRA ODONTOLÓGICA

REFLETOR

EQUIPO

UNIDADE AUXILIAR

MOCHO

COMPRESSOR

FOTOPOLIMERIZADOR

AMALGAMADOR

AUTOCLAVE

APARELHO DE RAIO X

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO

JATO DE BICARBONATO

DESTILADOR DE ÁGUA

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO

MICRO MOTOR E CONTRA-ÂNGULO
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ANEXO VII

 CRONOGRAMA DE VISITAS ZONA RURAL

 CRONOGRAMA DE VISITAS - Zona Rural 

As visitas deverão ser realizadas bimestralmente com agendamento programado juntamente
com a Divisão de Saúde Bucal e Unidades de Saúde. LOCALIDADES:

• Nova Califórnia 
• Extrema 
• Vista Alegre do Abunã 
• Fortaleza do Abunã 
• Abunã 
• Nova Mutum
• União Bandeirantes 
• Jaci Paraná 
• Morrinhos 
• Novo Engenho Velho
• Santa Rita

• Linha 28
• Aliança
• Vale do Jamari
• São Carlos 
• Calama 
• Nazaré 
• Santa Catarina/Nazaré
• Cujubim Grande 
• Cachoeira do Teotônio 
• Rio das Garças
• Terra Santa
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ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PEÇAS

ITEM PEÇAS UNIDADE

01 AUTOMÁTICO DO COMPRESSOR UNIDADE

02 ANEIS DO COMPRESSOR UNIDADE

03 BOBINA ELETRICA DO COMPRESSOR UNIDADE

04 BLOCO SOLENOIDE COMPLETO COMPRESSOR UNIDADE

05 BLOCO SOLENOIDE COMPLETO DA AUTOCLAVE UNIDADE

06 BOTÃO CHAVE DA CADEIRA UNIDADE

07 CAPACITOR UNIDADE

08 CIRCUITO ENCOSTO UNIDADE

09 CIRCUITO CADEIRA UNIDADE

10 CHAVE LIGA DESLIGA UNIDADE

11 CAPACITOR DE PARTIDA UNIDADE

12 CIRCUITO DO REFLETOR UNIDADE

13 CIRCUITO DO FOTOPOLIMERIZADOR UNIDADE

14 CABO P/P 2 VIAS UNIDADE

15 CABO DE FORÇA DA AUTOCLAVE 20 AMPERES UNIDADE

16 CIRCUITO ELETRICO ALT UNIDADE

17 CIRCUITO ELETRICO CRISTÓFOLI UNIDADE

18 CAIXA DE ESGOTO UNIDADE

19 CIRCUITO AUTOCLAVE ALT UNIDADE

20 CIRCUITO ELETRÔNICO UNIDADE

21 COPO SEPARADOR DE DETRITOS UNIDADE

22 DISPARADOR DO RAIO X UNIDADE

23 DISCO DE COMPRESSÃO UNIDADE

24 ESTOFAMENTO COMPLETO CADEIRA UNIDADE

25 ESPELHO MULTIFACETADO UNIDADE

26 ENCOSTO DE CABEÇA UNIDADE

27 FILTRO DO PROF UNIDADE

28 GUARNIÇÃO PORTA UNIDADE

29 GUARNIÇÃO CANETA A/R UNIDADE

30 JOGO DE RESISTENCIA DA ESTUFA UNIDADE

31 JOGO DE JUNTA UNIDADE

32 JOGO RESISTENCIA UNIDADE

33 JOGO ANEIS UNIDADE

34 KIT DRENO DECOMPRESSOR UNIDADE
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35 KIT SUCTOR COMPLETO UNIDADE

36 KIT PET UNIDADE

37 KIT VALVULA DE SEGURANÇA UNIDADE

38 KIT BIELA PISTÃO UNIDADE

39 KIT SELO DE SEGURANÇA UNIDADE

40 LAMPADA DO REFLETOR UNIDADE

41 LAMPADA H3 UNIDADE

42 MANGUEIRA LIGAÇÃO GERAL UNIDADE

43 MANGUEIRA TRANÇADA 5/16 UNIDADE

45 MANGUEIRA  PRESSÃO 5/16 UNIDADE

46 MANGUEIRA ESPAGUETI UNIDADE

47 MANGUEIRA DUPLA UNIDADE

48 MANGUEIRA DE SILICONE UNIDADE

49 MANGUEIRA DO SUGADOR COM PONTA UNIDADE

50 MICRO SUITE UNIDADE

51 MOTOR BOMBA UNIDADE

52 PROTETOR DO REFLETOR UNIDADE

53 PEDAL DE COMANDO DUPLO UNIDADE

54 PORTA FUSÍVEL UNIDADE

55 PRESSOSTATO DE ALTA UNIDADE

56 PRESSOSTATO (BAIXA) UNIDADE

57 PLACA DO FOTOPOLIMERIZADOR UNIDADE

58 PLACA AUXILIAR DO REFLETOR UNIDADE

59 PEGA DE MÃO DO REFLETOR UNIDADE

60 PONTEIRA DO FOTOPLIMERIZADOR UNIDADE

61 PRESSOSTATO LAMINADO UNIDADE

62 PRESSOSTATO COMPREESSOR UNIDADE

63 PLACA DO PEDAL UNIDADE

64 RESISTÊNCIA AUTOCLAVE UNIDADE

65 RESERVATORIO DE BICARBONATO PROF UNIDADE

67 REGISTRO DE AGUA UNIDADE

68 RELÉ DO CIRCUITO AUTOCLAVE UNIDADE

69 ROLAMENTOS ALTA ROTAÇÃO UNIDADE

70 SENSOR DE ACIONAMENTO DA CADEIRA UNIDADE

71 SENSOR DE TEMPERATURA UNIDADE

72 SERINGA TRÍPLICE UNIDADE

73 SUPORTE COMPLETO DE EQUIPO UNIDADE

74 TORNEIRA BORDEN UNIDADE
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75 TRANSFORMADOR DA CADEIRA UNIDADE

76 TERMOSTATO ELÉTRICO COMPRESSOR UNIDADE

77 TORNEIRA DA UNIDADE AUXILIAR UNIDADE

78 TERMOSTATO LAMINADO AUTOCLAVE UNIDADE

79 VÁLVULA DE COMANDO DUPLO UNIDADE

80 VÁLVULA DO EQUIPO UNIDADE

81 VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO UNIDADE

82 VÁLVULA SOLENOIDE COMPLETA UNIDADE

83 VENTUINHA DO FOTOPOLIMERIZADOR UNIDADE

84 VALVULA SUCTORA UNIDADE

85 VÁLVULA PESO UNIDADE

86 VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDADE

87 VALVULA PNEUMÁTICA UNIDADE

88 VÁLVULA DE SECAGEM UNIDADE
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ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
 
_________________________________(Identificação  completa  do  representante  da
licitante),  como  representante  devidamente  constituído  de
______________________  (identificação  completa  da  licitante)  doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no subitem _______(completar) do
Edital _____________(completar com identificação do Edital), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a)  A  proposta  apresentada  para  participar  da
_______________________(identificação da Licitação) foi elaborada de maneira
independente pelo ______________________ (Licitante) e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
_____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa;
(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da
_____________ (identificação da Licitação) não foi informada, discutida ou
recebida  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação da Licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão
de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação  da  Licitação)  quanto  a  participar  ou  não  da
referida Licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________
(identificação  da  Licitação)  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente,  comunicado  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante
potencial ou de fato da ______________ (identificação da Licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação  da  Licitação)  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,
direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer
integrante de ________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _____________ de _________.
_________________________________________________________________
(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação
completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Licitante ______________________________________, CNPJ/MF n.º ___________,
por seu Representante Legal, abaixo, assinado, declara sob as penas da Lei,
que  até  a  presente  data  não  existe  fato  superveniente  impeditivo  de  sua
habilitação ou que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2____ 

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE
MENORES)

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de  Pregão
Eletrônico nº    /2018, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado
(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz (es), a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Nome e assinatura
(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA)

Para efeitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e participação na
licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2018, declaramos que a empresa (RAZÃO SOCIAL),
CNPJ nº .............................., está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º
da Lei Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas no § 4º
do art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam a facilitar os trâmites
processuais da licitação, no sentido de antecipar informações a respeito do
porte da empresa. Asseguro, quando solicitado pela Superintendência Municipal
de Licitações - SML, ou Pregoeiro designado, a comprovação dos dados aqui
inseridos,  sob  pena  da  aplicação  das  sanções  previstas  no  Código  Penal
Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha livre
vontade, firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
RG:
CPF:
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ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇOS  TÉCNICOS  ESPECIALIZADOS  DE
MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E  CORRETIVA  EM
EQUIPAMENTOS  ODONTOLÓGICOS  COM
FORNECIMENTO  DE  PEÇAS,  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR
INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
SAÚDE - SEMUSA, DE UM LADO, E DO OUTRO,
A  EMPRESA_______________________,  PARA
OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos dias___ do mês ___ do ano de dois mil e  dezoito, o
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, Praça Padre
João  Nicoletti,  nº  826,  centro,  neste  ato  representado  pela  SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  SAÚDE  -  SEMUSA, representada  pelo  Sr.  Secretário
________________________, brasileiro, ______, portador da cédula de identidade
nº_____e do CPF nº______,CONTRATANTE, e a Empresa________________, inscrita no
CNPJ nº. ____________, com sede na__________, nº________, Bairro_______, nesta
Capital, neste ato legalmente representada pelo (a) Sr.  (a)______________,
brasileiro (a),________, portador (a) da Cédula de Identidade nº____/SSP/___ e
CPF nº_______, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, que tem por
finalidade  estabelecer  os  direitos  e  obrigações  das  partes  na  execução
contratual, tudo de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº
8.666/93 e alterações, posteriores, resultante do procedimento licitatório na
modalidade  PREGÃO nº _________,  nos  termos  do  Parecer  nº___/SPA/PGM/2018,
devidamente autorizado nos autos do Processo Administrativo nº 08.00259/2017,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  A  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS  DE  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E  CORRETIVA  EM  EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS  COM  FORNECIMENTO  DE  PEÇAS, conforme  especificações  técnicas,
unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à
Contratante.

Parágrafo  Primeiro - Integram  este  documento  contratual,  como  parte
indissociável:

a) Parecer nº ___/SPA/PGM/2017, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 08.00259/2017, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
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3.1.O valor desta contratação é de R$ __________(______________).

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1.  A Contratada deverá entregar mensalmente, à Divisão de Saúde Bucal, nota
fiscal/fatura de serviços, acompanhada das Ordens de Serviço – O.S, em 2
(duas) vias, para fins de liquidação e pagamento, em tempo hábil. Deverá
constar o número de chamados encerrados no período, sendo o valor do chamado o
constante da proposta de preços da Contratada, todos devidamente atestados
pelo gerente da unidade e/ou pela Divisão de Saúde Bucal/SEMUSA;

4.2. O pagamento será efetuado pela Contratante até o 15º (décimo quinto) dia
útil, após a entrega da fatura do mês;

4.3. Já deverão estar incluídas no preço total todas as despesas, tributos e
demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações;

4.4.  Caso  em  algum  mês  não  seja  efetuado  qualquer  reparo,  a  Secretaria
Municipal de Saúde/SEMUSA não terá qualquer pagamento a efetuar;

4.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, esta será devolvida ao contratado, pelo responsável da área Técnica e
o  pagamento  ficará  pendente  até  que  a  contratada  providencie  as  medidas
saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a
regularização  da  situação  ou  reapresentação  do  documento  fiscal,  não
acarretando qualquer ônus para o Município de Porto Velho/RO;

4.6. A empresa Contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a Nota
Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

4.7. É condição obrigatoriedade para o pagamento do valor constante de cada
Nota Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal,
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440) e Certidão Negativa Fe-
deral, podendo ser verificado a certificação on-line nos sítios eletrônicos;

4.8.  A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à
Contratada,  os  valores  correspondentes  a  multas,  ressarcimentos  ou
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato;

4.9.  No  caso de  atraso de  pagamento, desde  que a  CONTRATADA não  tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples;

4.9.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP,
onde:

 EM = Encargos moratórios devidos;
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N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438;

VP = Valor da prestação em atraso.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir da data de sua
assinatura, podendo no interesse da administração, ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do
artigo 57 Inciso II da Lei 8.666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os preços pactuados poderão ser reajustados, respeitada a periodicidade
mínima de um ano, desde que devidamente comprovada a variação dos custos deste
instrumento, limitada à variação do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, ou de
outro índice que passe a substituí-lo, com base na seguinte fórmula:

R = I-Io . P., onde:
     Io

a) para o primeiro reajuste:
R =  reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês de reajuste;
Io = índice relativo ao mês de apresentação da proposta;
P = preço atual dos serviços;

b) para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
Io = índice relativo ao mês do último reajuste efetuado;
P = preço do serviço atualizado até o último reajuste efetuado;

Subcláusula primeira: O reajuste a que se refere esta cláusula dispensa a
anuência do Contratante, desde que esteja de acordo com o índice de correção
previsto neste contrato;

Subcláusula segunda: No caso de a Contratada optar pela aplicação direta do
reajuste, na forma e nas condições da subcláusula primeira desta cláusula,
caberá  aos  agentes  autorizados  do  Contratante,  ao  receber  as  faturas  já
corrigidas, conferir a exata incidência do percentual utilizado, para verificar
se atendidos os pressupostos desta cláusula, especialmente quanto à precisão
dos cálculos;

Subcláusula terceira: Na dúvida sobre o percentual de correção a ser aplicado,
deve a Contratada, com a devida antecedência, informar-se com o Contratante
para esclarecimento deste ponto;

Subcláusula quarta: O esquecimento da Contratada quanto ao seu direito de
exigir o reajuste não será aceito como justificativa para pedido de correção
anual de preço com efeito retroativo à data a que legalmente faria jus, se não
o pedir dentro do primeiro mês do aniversário deste instrumento.
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7  . CLÁUSULA SÉTIMA –     DA   ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A  manutenção  é  entendida  como  o  conjunto  de  atividades  técnico-
administrativas, de natureza preventiva e corretiva, com vistas à preservação
da vida útil, sem perda das características, integridade física, rendimento e
ponto ótimo de operação do equipamento, instalações, sistemas ou suas partes;

7.2.  A  contratada  deverá  prestar  serviços  de  manutenção  preventiva  e
corretiva  em  equipamentos  odontológicos,  de  diversas  marcas  e  modelos,
conforme  quantitativo  por  unidade  de  saúde  constante  no  termo  de
referência. As marcas e números de tombamento das cadeiras odontológicas e
endereço das Unidades de Saúde constam no termo de referência.

7.3. Da Manutenção Preventiva:

7.3.1. Os serviços de manutenção preventiva deverão ter periodicidade de 02
visitas/mês na zona urbana e 01 visita/bimestre na zona rural;

7.3.2. Considera-se manutenção preventiva, entre outros, os serviços de:

a)revisão geral; 
b) fixação e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação,
fusíveis e garrafas externas de reservatório de água dos equipos;
c) correção de vazamentos de ar e água;
d) limpeza;
e) testes, recarga, calibração e lubrificação com a finalidade de evitar a
ocorrência  de  defeitos  e  acidentes,  bem  como  para  garantir  o  perfeito  e
regular funcionamento dos equipamentos.

7.3.3. Os serviços a serem executados constam no Anexos V e VI do termo de
referência;

7.3.4. A  Unidade  de  Saúde,  através  de  seu  gerente  ou  odontólogo,  deverá
certificar  o  Check  List  de  manutenção  preventiva,  Anexo  VI  do  termo  de
referência.

7.4. Da Manutenção Corretiva:

7.4.1. Compreende-se como manutenção corretiva, entre outros, os serviços de
reparos  para  eliminar  defeitos  técnicos  e/ou  decorrentes  do  uso  normal,
incluindo-se  a  substituição  de  peças  gastas  ou  inajustáveis  porventura
necessárias,  visando  estabelecer  o  perfeito  e  regular  funcionamento  dos
equipamentos manutenidos;

7.4.2. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados sempre que
houver  necessidade,  mediante  solicitação  conforme  o  item  7.5  –  Modelo
Operacional,  para  permitir  a  correção  de  defeitos  ou  falhas  em  qualquer
unidade dos equipamentos;

7.4.3. A  Contratada  deverá  substituir  peças  dos  equipamentos  sempre  que
verificada  sua  necessidade,  em  função  do  desgaste  natural  decorrente  da
utilização ou de defeitos técnicos, por outra de configuração idêntica ou
superior, originais e novas, por ocasião da execução de manutenção corretiva.
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7.5. Do Modelo Operacional:

7.5.1. A Contratada realizará manutenção preventiva mediante 01 (uma) VISITA
MENSAL a cada Unidade Urbana e uma (01) VISITA BIMESTRAL em cada unidade
rural, sendo que os dias da semana serão previamente designados pela Divisão
de  Saúde  Bucal,  conforme  Cronograma  de  Visitas,  Anexo  VII  do  termo  de
referência;

7.5.2. A manutenção preventiva abrange a correção de falhas nos equipamentos e
seus componentes, conforme Anexo V do termo de referência, apresentando depois
um relatório de visita, através do Check List, presente no Anexo VI do termo
de referência;

7.5.3. Os serviços de manutenção corretiva far-se-ão sempre que necessidades
de ordem técnica o determinem e podem ocorrer de dois modos:
 
a) por chamado: que serão emitidos, via contato telefônico, pela Divisão de
Saúde Bucal - DSB, ou pela Unidade que necessita assistência. Em ambos os
casos, a DSB, formalizará o chamado;

b) por detecção do técnico durante sua visita preventiva;

7.5.3.1. Nos dois modos, será gerada uma  Ordem de Serviço e a Contratada
apresentará 03 (três) orçamentos distintos para fornecimento de peças novas,
que serão avaliados pela Divisão de Saúde Bucal para análise técnica e de
preço. Caso  a  Divisão  não  concorde  com  o  preço  apresentado,  não  haverá
autorização para o serviço;
 
7.5.3.2.  Caso  o  equipamento/peça  não  seja  passível  de  ser  recuperado,  a
Contratada deverá devolver a peça/equipamento com laudo técnico para a Divisão
de Saúde Bucal, que se encarregará do descarte da peça/equipamento;

7.6. Da estimativa de Peças:

7.6.1. Esta é uma categoria de despesa que não podemos enquadrar como prevista
e  que,  portanto,  deve  fazer  parte  do  estimativo  de  peças  apenas  as  de
prováveis utilização pois estas além da imprevisibilidade da realização de
despesas  pode  levar  a  um  aumento  substancial  no  tempo  dos  equipamentos
parados, ou seja, indisponibilidade deste na Unidade de Saúde. As relacionadas
no Anexo VIII do termo de referência, demonstram possível consumo.

7.6.2.  Demais  peças  que  necessitarem  de  reposição  seguirão  as  etapas
demonstradas no item 7.5 (modelo operacional);

7.7. Da Execução dos Serviços e Prazos:

7.7.1. O prazo para início dos serviços será de até 30 (trinta) dias contados
a partir da assinatura contratual, publicação e emissão da ordem de serviço;

7.7.2.  Os serviços previstos no termo de referência deverão ser executados
através de pessoal técnico especializado, conforme exigências contidas no item
5 do termo de referência;
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7.7.3.  Para  efeito  de  controle,  a  contratada,  quando  da  realização  dos
serviços no âmbito do contratante, deverá obedecer aos procedimentos abaixo:
 
a)  Só  haverá  intervenção  em  equipamento  pela  Contratada  com  a  prévia
autorização  da  Divisão  de  Saúde  Bucal/SEMUSA  por  meio  de  uma  O.S.  que
descreverá os serviços autorizados;
 
b) A Contratada emitirá sua própria O.S. (com cópia para a Divisão de Saúde
Bucal) para controle de suas atividades;

c) A Contratada faturará seus serviços mensalmente, sempre no dia 10 de cada
mês, quando junto às faturas deverá fornecer relatórios gerenciais informando:

- Relatório de Visita
- O.S. (Ordem de serviço) pendentes; 
- O.S. (Ordem de serviço) atendidas; 
- Quantitativo de peças e/ou componentes substituídos;

 
d) A Contratada deverá fornecer informações sempre que solicitada sobre o
andamento dos serviços de manutenção que estiverem pendentes.

7.7.4. Serviço  de  manutenção  preventiva: A  Contratada  deverá  executar  a
manutenção preventiva – ANEXO V do termo de referência -, de acordo com o
cronograma do ANEXO VII do termo de referência, objetivando a assistência
preventiva dos equipamentos conforme discriminado;

7.7.5. A Contratada deverá executar a manutenção corretiva mediante chamado da
Divisão de Saúde Bucal/SEMUSA ou da direção da Unidade, para atendimento de
acordo com o que prevê o quesito 7.8;

7.7.6. No  caso  do  equipamento  ser  identificado  com  problema  durante  a
manutenção preventiva, a O.S. será transformada em corretiva sem abertura de
nova chamada;
 
7.7.7. A substituição de peças que apresentarem avarias e que não permitam
mais  a  sua  recuperação,  deverá  ser  realizada  obedecendo  ao  procedimento
descrito no item 7.5.3.2;

7.7.8. Como a assistência é global, não havendo especificação da marca das
peças (Kavo, Dabi Atlante, Gnatus, Navy Atram, Pallas, DentMed, etc.) cabe a
contratada adquirir peças compatíveis com o equipamento a ser consertado,
preferencialmente originais;

7.7.9. No valor apresentado para substituição das peças ou acessórios, já
devem  estar  incluídas  todas  as  despesas  de  frete,  embalagem,  impostos,
transporte e mão de obra;

7.7.10.  A  prestação  dos  serviços  não  gera  vínculo  empregatício  entre  os
empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta;

7.7.11. Após a conclusão do serviço e encerramento do chamado, o responsável
do  chamado  certificará  a  OS,  que  será  endossada  pela  Divisão  de  Saúde
Bucal/SEMUSA.
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7.8. Prazo de Atendimento

7.8.1. Referindo-se às manutenções corretivas, o prazo máximo para atendimento
ao chamado será de 24 (vinte e quatro) horas quando se tratar de Unidade da
Zona Urbana, e de 72 (setenta e duas) horas quando se tratar de Unidade na
Zona Rural, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 07 e 12
horas ou 13 e 18 horas, contados a partir da hora de abertura do chamado junto
à empresa. Nos consultórios odontológicos das Unidades de Pronto Atendimento,
o horário será integral;

7.8.2. A Contratada terá, a partir do atendimento na Zona Urbana, 48 (quarenta
e oito) horas para entregar o equipamento consertado ou a emissão dos 03
(três) orçamento de peças, à exceção dos consultórios das Unidades de Pronto
Atendimento. Para a Zona Rural, o prazo será de 05 (cinco) dias úteis para
conserto do equipamento ou a emissão dos 03 (três) orçamentos de peças;

7.8.3. Caso haja substituição de peças, a Contratada terá até 05 (cinco) dias
úteis  para  realizar  o  reparo,  seja  no  local  onde  estão  instalados  os
equipamentos ou em oficina, a contar a partir da aprovação do serviço pelo
gestor do contrato;

7.8.4. No  caso  de  impossibilidade  de  identificação  do  defeito  técnico  no
local,  a  Contratada  poderá  remover  o  equipamento,  devendo  o  Relatório
Circunstanciado ser apresentado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
a contar do comparecimento ao local;

7.8.5. Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido para
conserto em oficina, necessitará de prévia autorização do gerente da unidade
ou  da  Divisão  de  Saúde  Bucal.  As  despesas  com  a  retirada,  a  remessa,  a
devolução e a posterior reinstalação correrão por conta da Contratada;

7.8.6. Dentro  dos  prazos  estipulados  anteriormente,  fica  assegurado  à
Secretaria Municipal de Saúde que o técnico da Contratada deverá sanar o
defeito causador da paralisação dos equipamentos;

7.8.7. Nos equipamentos que se encontrem em período de garantia, os serviços
de manutenção corretiva somente poderão ser executados após a constatação de
que o problema não decorre de defeito coberto pela garantia e autorização
expressa da Contratante;

7.8.7.1. Ficando constatado que o problema do equipamento sob garantia decorre
de defeito de fabricação, a Contratada comunicará o fato à Contratante no
prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  mediante  emissão  de  Laudo  Técnico,
assinado pelo técnico responsável pela condução dos serviços, a fim de que
sejam tomadas as providências necessárias;

7.8.7.2. Caso a Contratada execute os serviços a que se refere o item anterior
e disto resulte a perda da garantia oferecida, ela assumirá durante o período
remanescente  da  garantia  todos  os  ônus  a  que  atualmente  está  sujeito  o
fabricante do equipamento;

7.8.7.3. Durante  o  prazo  de  garantia  dos  equipamentos  será  atribuída  à
Contratada, a responsabilidade por eventuais procedimentos ou omissões que
contribuam para a extinção da garantia determinada pelo fabricante;
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7.9. As despesas com locomoção do técnico para manutenção serão por conta da
empresa contratada.

7.10. Da Garantia:

7.10.1. O prazo mínimo de garantia dos serviços de manutenção corretiva e das
peças utilizadas nos equipamentos é de 90 (noventa) dias, a contar da data da
conclusão dos reparos realizados no local ou da devolução à Unidade de Saúde
dos  equipamentos  retirados  para  conserto  em  oficina,  independentemente  da
natureza do defeito apresentado;

7.10.2. Os  serviços  prestados  em  desacordo  com  o  especificado  neste
instrumento  serão  rejeitados  parcial  ou  totalmente,  conforme  o  caso,
obrigando-se a contratada a reparar, corrigir, reconstituir, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
de materiais empregados, no prazo assinado pela FISCALIZAÇÃO, sob pena de ser
considerada em atraso quanto ao prazo de entrega;

7.11. Do acompanhamento, Fiscalização e Relatórios:

7.11.1. Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada
e fiscalizada pela gerente da Divisão de Saúde Bucal, permitida a assistência
de terceiros, assim como pelo gerente responsável da unidade;

7.11.2. Subsidiariamente, a Divisão de Saúde Bucal manterá registro próprio de
todas as ocorrências relacionadas à execução dos serviços, determinando as
medidas necessárias à regularização das irregularidades observadas;
 
7.11.2.1. Sempre que tal medida tornar-se necessária, o fiscal do contrato
pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o
especificado;

7.11.3. A certificação dos serviços caberá ao odontólogo lotado na Unidade de
Saúde na qual o serviço será prestado, o qual assinará o Relatório Técnico
emitido pela contratada;

7.11.4. A Contratada deverá apresentar relatório mensal, Anexo VI do termo de
referência,  relativo  à  manutenção  preventiva,  no  qual  deverá  constar  a
descrição dos serviços realizados, bem como o fornecimento e aplicação de
materiais de reposição, quando for o caso;

7.11.5. A Contratada, sempre que for realizada manutenção corretiva, deverá
encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde relatório técnico de todos os bens
patrimoniais atendidos, no qual deverá constar a descrição dos serviços e do
defeito apresentado, as peças substituídas, quando for o caso, bem como o tipo
de bem, nº de patrimônio, data do reparo e prazo de garantia, tanto dos
serviços quanto das peças;
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8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS

8.1. As  despesas  para  a  contratação,  correrão  às  expensas  dos  recursos
específicos  consignados  no  Orçamento  do  Município  de  Porto  Velho,  assim
detalhado:

Projeto Atividade: 08.31.10.122.336.2.675

Elemento de Despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo

                      3.3.90.39 - Serviços

Fonte de Recurso: 01.07.10 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos
do Sistema Único de Saúde - SUS

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1.Atender as chamadas corretivas da Unidade de Saúde ou Divisão de Saúde
Bucal, emitir OS, obedecendo ao prescrito no item 7.7.11;

9.2. Efetuar manutenção corretiva, mediante chamado técnico, para reparo dos
equipamentos durante o expediente normal, de preferência na dependência da
Contratante (unidades), ou se inviável, em oficina própria da Contratada;
 
9.3. Efetuar a retirada de equipamento, cujo conserto ou reajuste só seja
possível  em  oficina  própria,  através  de  CAUTELA autorizada  pelo  gerente
responsável da Unidade ou Divisão Saúde Bucal, contendo marca e tombamento ou
número de série do equipamento;
 
9.4. Fornecer  os  insumos  necessários  à  manutenção,  usando  exclusivamente
peças, componentes e demais acessórios novos e preferencialmente originais;

9.5. Apresentar  Orçamento  Discriminativo  de  quantidade  e  preço  das  peças
necessárias a manutenção de qualquer equipamento com o referido tombamento,
que será analisado e autorizado pela Divisão de Saúde Bucal/SEMUSA;

9.6. Apresentar junto com a Nota Fiscal e/ou Fatura comprovante de execução do
serviço e substituição de peças, devidamente atestadas pela Divisão de Saúde
Bucal/SEMUSA;
 
9.7. Prestar serviços com eficiência e pontualidade, observadas as disposições
constantes no item 7.7.11;

9.8. Responsabilizar-se  por  todos  os  impostos,  seguros,  taxas,  encargos
sociais,  transporte,  alimentação,  uniformes,  obrigações  trabalhistas,
previdenciárias e civis decorrentes do objeto do presente instrumento;
 
9.9.  Manter os seus técnicos identificados por crachás quando em serviço,
devendo  substituir,  imediatamente,  qualquer  um  deles  que  seja  considerado
inconveniente à boa ordem e as normas disciplinares da Contratante;
 
9.10. Ser  responsável  por  quaisquer  danos  causados  diretamente  aos
equipamentos  e a  outros  bens  de  propriedade  da  Contratante,  quando  esses
tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a execução dos serviços;
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9.11. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde
que praticada por seus técnicos no recinto da Contratante;
 
9.12. 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;
 
9.13. Fornecer todo o material e equipamento necessário à perfeita execução
dos serviços contratados, sendo que o material a ser empregado deverá ser de
boa qualidade, recomendado pelo fabricante;
 
9.14. Fornecer  à  Contratante,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura,
relatórios  de  assistência  técnica  (RAT),  contendo  o  registro  de  todo  o
trabalho efetuado e das peças porventura fornecidas;

9.15. Devolver  à  Contratante  as  peças,  materiais  e  acessórios  que  forem
substituídos por ocasião dos reparos realizados;
 
9.16. Apresentar,  sempre  que  solicitado,  documentos  que  comprovem  a
procedência das peças destinadas à substituição;
 
9.17. Permitir, ao gestor do contrato, fiscalizar os serviços que estiverem
sendo executados sob sua responsabilidade; prestar todos os esclarecimentos
solicitados,  atendendo  às  reclamações  formuladas,  podendo  o  mesmo  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;
 
9.18. Não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte;
 
9.19. Retirar  e  transportar,  por  conta  própria,  desde  que  devidamente
documentado  através  de  cautela,  qualquer  equipamento  até  sua  oficina,
promovendo de igual forma o seu retorno ao local da instalação;
 
9.20. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de
Habilitação e Qualificação, exigidas no certame.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Proporcionar  todas  as  facilidades  para  que  a  Contratada  possa
desempenhar seus trabalhos dentro das normas deste contrato;
 
10.3. Notificar  formalmente  a  Contratada  da  ocorrência  de  eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;

10.4. Fiscalizar as prestações dos serviços por parte da Contratada;

10.5. Permitir livre acesso dos técnicos da Contratada aos equipamentos para
execução dos serviços de manutenção;
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10.6. Comunicar  prontamente  a  Contratada  toda  e  qualquer  anormalidade  no
funcionamento dos equipamentos sob manutenção;

10.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos técnicos da Contratada;

10.8. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo
e condições estabelecidos no item FORMA DE PAGAMENTO.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS   SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.  Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente
contrato,  serão  aplicadas  as  penalidades  previstas  nas  Leis  10.520/02,
12.846/2013  e  8.666/93.  Também  aplicar-se-ão  as  seguintes  penalidades,
observando sempre a garantia da ampla defesa e o contraditório. 

11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa  moratória  de  1%  (um  por  cento)  ao  dia,  do  valor  total  do
Contrato, em caso de atraso superior a 2 (dois) dias para o fornecimento dos
serviços, a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço, emitida com
base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até o limite de 10% (Dez por
cento);

11.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa
injustificada para a assinatura do contrato;

11.1.4. Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de
inexecução  total  do  contrato,  independentemente  de  rescisão  unilateral  e
demais sanções previstas em lei;

11.1.5. Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso da
contratada dar causa à rescisão do contrato;

11.1.6.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

11.1.7. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base na letra anterior;

11.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
assinar  o  contrato,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  ato
convocatório,  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar
e de contratar com o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no ato convocatório e no
futuro contrato e das demais cominações legais;
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11.3. As multas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão
deduzidas do valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do
faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a Contratada será convocada
para complementação do valor homologado;

11.4. As sanções administrativas previstas neste Termo são independentes entre
si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras
medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;

11.5. No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima,
será observado percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

11.5.1. Recusar-se  a  fornecer  os  materiais  contratados,  sem  prejuízo  das
demais sanções legais cabíveis;

11.5.2. Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às
determinações da fiscalização;

11.5.3. Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

11.5.4. Desatender às determinações da fiscalização;

11.6. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se
repetir o motivo, não podendo ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho,
sem  prejuízo  da  cobrança  de  perdas  e  danos  que  venha  a  ser  causado  ao
interesse público;

11.7.  A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o
fato a punir comunicado formalmente pela contratante à contratada, após o
regular processo administrativo;

11.8. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força
maior, devidamente comprovado, a critério do Município;

11.9. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05
(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. A  inexecução  total  ou  parcial  pela  CONTRATADA,  das  obrigações
estabelecidas no presente contrato enseja a sua rescisão, resguardando-se ao
CONTRATANTE o direito de promover contratações para a conclusão dos serviços,
sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

12.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a
rescisão deste contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em
relação aos prazos estabelecidos;

b) O atraso injustificado no início do serviço, a sua paralisação sem justa
causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;
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c)  A  subcontratação,  cessão  ou  transferência,  totais  ou  parciais,  da
Contratada sem prévia manifestação da Contratante;

d) A decretação de falência da Contratada ou a instauração de insolvência
civil;

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

f)  Razões  de  interesse  público,  justificadas  e  determinadas  pela  máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a Contratante;

g) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução deste
contrato, regularmente comprovada nos autos.

12.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou
em parte, mediante lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a
Contratante.

12.4. Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não
afasta  a  incidência  dos  artigos  78,  79  e  80  da  Lei  8.666/93,  que  serão
aplicáveis em sua inteireza ao presente contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS

13.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender  unilateralmente,  modificações  nos  termos  deste  contrato,
desde que objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da
CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente o contrato, por inexecução parcial, total ou
na ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que
conveniente ao interesses da Administração;

d) A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade superior.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

14.1. O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Parecer
nº:____/SPA/PGM/2017, fls.___; ao Termo de Referência, de fls.__, e a proposta
da CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

16.1. O presente contrato NÃO poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
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17.1. O presente contrato de prestação se serviços, será executado sob a égide
da Lei nº 8.666/93 e alterações. Caso hajam dúvidas decorrentes de fato não
contemplado no presente contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios
jurídicos, aplicáveis à situação fática existente, preservando-se os direitos
da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA HABILITAÇÃO

18.1. A  CONTRATADA obriga-se  a  manter  as  condições  que  a  habilitaram  no
certame licitatório, até o total cumprimento deste contrato.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho/RO  para  dirimir
dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

20.1.  Após  a  assinatura  deste  contrato,  o  CONTRATANTE providenciará  a
publicação do mesmo ou de resumo no Diário Oficial do Município – D. O. M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que
depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes, dele sendo extraídas
as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma,
devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2018

________________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SÁUDE - SEMUSA

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

67                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade 

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail

mailto:pregoes.sml@gmail

	PROCESSO Nº 08.00259/2017
	PREÂMBULO
	ANEXO I DO EDITAL

	UNIDADE DE SAÚDE URBANA
	ENDEREÇO

	UNIDADE DE SAÚDE RURAL
	Equipo
	Unidade Auxiliar
	Mochos
	Amalgamador Capsular
	Autoclave
	Estufa

