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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019  
 

 
PREÂMBULO 
O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.966.711/0001-67, conforme Processo Nº 0010810/2018, 
torna público para conhecimento dos interessados, por intermédio de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº 226/2018, que no dia 02 de abril de 2019, às 
08h30min, na Sede da Prefeitura, à Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso 
Cláudio/ES, Cep. 29.600-000, realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial, tipo 
menor preço global, EXCLUSIVA para microempresas, empresas de pequeno porte ou 
equiparadas.  
 
As Propostas Comerciais (Envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 
02), serão  recebidos  no  Protocolo  Geral  da  Prefeitura  Municipal  de  Afonso  
Cláudio/ES, até às 08:00 horas do dia 02 de abril de 2019, fechados e assinados em seus 
lacres. Caso seja decretado feriado, a presente licitação será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e horário já estabelecido. 
 
Esta licitação e os atos de que dela resultarem obedecerão integralmente o que rege a Lei 
Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
e suas alterações, subsidiariamente a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, as demais normas pertinentes à matéria e ainda as disposições gerais e 
especiais fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
CAPITULO I - DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos 
odotológicos, periféricos e compressores, contemplando o fornecimento de mão de 
obra e reposição de materiais e peças, conforme especificações e quantidades 
descritas no Anexo I deste instrumento. 
1.1.1 - Os equipamentos nos quais os serviços pretendidos serão prestados, estão 
localizados nas diversas Unidades de Saúde do Município de Afonso Cláudio/ES. 
 
CAPITULO II - DAS FONTES DE RECURSO 
2.1 - As despesas decorrentes do presente certame licitatório correrão à conta do orçamento 
do Fundo Municipal de Saúde a saber: 10 01 10 301 0043 - Projeto/Atividade: 2.120 - 
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal - Elemento de Despesa: 
330903900000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Jurídica - Fonte de Recurso: 
12030000 - Recursos do SUS - Ficha: 0000065.  
 
CAPITULO III - DO EDITAL 
3.1 - O presente Edital poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio/ES, www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitações. 
3.2 - Quaisquer esclarecimentos e informações poderão ser obtidos pelos interessados no 
prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
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propostas, no endereço mencionado no preâmbulo (horário de 07:00 às 13:00 horas), pelo 
telefone (27) 3735-4005 ou pelo e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. 
 
CAPITULO IV - DA PARTICIPAÇÃO 
4.1 - Poderão participar deste Pregão, exclusivamente, empresas qualificadas como 
como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, aptas a se 
beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido, estabelecido pela Lei 
Complementar n° 123/2006 e alterações, desde que cumpram o estabelecido no item 
5.3.3.2 e não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4° do artigo 
3° da Lei Complementar 123/2006 e ainda que sejam do ramo de atividade pertinente e 
compatível ao objeto licitado, sendo vedada a participação de empresas que: 
a) não se qualifiquem como microempresas ou empresas de pequeno porte. 
b) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
c) estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III  da Lei Federal 
nº.8.666/93 e no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria 
Administração Pública Municipal; 
d) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV  da Lei Federal nº. 8.666/93, 
ainda que imposta por ente federativo diverso do Espírito Santo; 
e) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 
e.1) caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverá ser apresentada na fase de Habilitação a sentença homologatória do plano de 
recuperação judicial; 
f) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
4.2 - Para a participação e visando a comunicação futura da Prefeitura Municipal, a 
licitante interessada deverá enviar email para o seguinte endereço eletrônico: 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br, solicitando o arquivo de proposta digitalizada.  
4.2.1 - Junto com a solicitação a empresa interessada deverá informar no email: 
* NOME DA EMPRESA - CNPJ 
* ENDEREÇO COMPLETO COM CEP - TELEFONE 
* REPRESENTANTE LEGAL QUE TEM PODERES PARA CONTRATAR, JUNTAMENTE 
COM O NÚMERO DE CPF E IDENTIDADE. 
4.3 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 
4.4 - Da Visita Técnica: Aos interessados em participar do presente certame é 
permitido a realização de visita técnica para conhecimento pleno dos equipamentos 
em que os serviços pretendidos serão executados, com a finalidade de obter a 
avaliação própria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e 
equipamentos necessários, bem como para a obtenção de quaisquer outros dados 
que julgar necessário à formulação da proposta. 
7.2.1 - A visita técnica deverá ser previamente agendada junto à Secretaria Municipal 
de Saúde, através da servidora, Sra. Juliana Gomes de Oliveira, telefone (27) 3735-
4094, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data marcada para a 
licitação. 
7.2.2 - Para realizar a visita técnica o licitante deve estar representado por seus 
administradores, procuradores ou prepostos, devidamente identificados, através de 
procuração, carta de preposição ou outro documento hábil a comprovar o vínculo entre a 
pesssoa e a licitante. 
7.2.3 - Para todos os efeitos, considerar-se-á que o licitante tem pleno conhecimento do 
local e de todas as informações para execução do objeto, não podendo alegar 
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posteriormente a sua insuficiência, nem pleitear modificações nos preços, prazos e 
condições ou requerer o reequilíbrio econômico-financeiro em decorrência da falta de 
informações sobre o objeto. 
 
CAPITULO V - DO CREDENCIAMENTO 
5.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes 01 e 02, os 
representantes das empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar-se 
para Credenciamento junto a Pregoeira, devidamente munidos de documentos que os 
credenciem a participar desta licitação.  
5.1.1 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos 
previstos neste edital, por sua representada. 
5.1.2 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
empresa junto à Comissão Permanente de Licitação, sob pena de indeferimento do 
credenciamento para ambas.  
5.2 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 
5.2.1 - No caso de procurador da proponente: 
5.2.1.1 - Procuração que autorize o representante a participar de licitação pública e a 
responder pela proponente, inclusive com poderes para interpor recursos, renunciar o direito 
de recorrer, protestar, assinar documentos, entre eles as atas das sessões públicas de 
abertura e julgamento da licitação, receber comunicações da Comissão Permanente de 
Licitação, com firma reconhecida em cartório, conforme modelo do Anexo II. 
5.2.1.2 - Cópia autenticada de documento pessoal do outorgante e do outorgado.  
5.2.1.3 - Cópia autenticada dos seguintes documentos: 
5.2.1.3.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
5.2.1.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
5.2.1.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício. 
5.2.1.3.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira 
em funcionamento no País. 
5.2.2 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente: 
5.2.2.1 - Cópia autenticada de documento oficial do representante da empresa. 
5.2.2.2 - Cópia autenticada de um dos documentos citados nos subitens 5.2.1.3.1, 
5.2.1.3.2, 5.2.1.3.3 e 5.2.1.3.4. 
5.3 - Em ambos os casos deverá apresentar: 
5.3.1 - Declaração que satisfaz todas as exigências habilitatórias (conforme modelo 
Anexo III) e, 
5.3.2 -  Certidão Simplificada, ano vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da 
Sede da proponente, para comprovar a condição estabelecida no item 4.1. 
5.3.2.1 - A não apresentação dos documentos elencados nos itens 5.3.1 e 5.3.2 impede 
a participação no certame. 
5.4 - Caso a proponente não compareça, mas envie, fora dos envelopes, a Declaração 
dando ciência de que cumpre plenamente as exigências habilitatórias (Anexo III) e a 
Certidão Simplificada, ano vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da Sede 
da proponente, participará do certame com a proposta originalmente apresentada, 
renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recursos.  
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5.5 - Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração não 
contenha autorização expressa para este fim. 
5.6 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos exigidos no 
item 5.2, impedirá a participação na fase de lances. 
5.7 - O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em 
todos os seus itens, a fim de que a empresa se faça representar legitimamente nas 
negociações entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para contatos 
externos, visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os 
casos excepcionais para serem avaliados pela Pregoeira. 
5.8 - É recomendável a presença dos representantes, 15 (quinze) minutos de antecedência 
em relação ao horário previsto para a abertura da licitação. 
5.9 - Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito 
pela Comissão de Licitação. 
 
CAPITULO VI - DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 
6.1 - Os licitantes deverão entregar no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital, 
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, os envelopes relativos à 
Proposta Comercial e Documentação, devidamente lacrados e rubricados, contendo na 
parte externa frontal, além do nome da proponente e o número do CNPJ, as seguintes 
informações: 
 
6.1.1 - Envelope nº 01: PROPOSTA COMERCIAL 
À P. M. de Afonso Cláudio/ES 
Comissão Permanente de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 
 
6.1.2 - Envelope nº 02: DOCUMENTAÇÃO 
À P. M. de Afonso Cláudio/ ES 
Comissão Permanente de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 
 
CAPITULO VII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
7.1 - O envelope 01, Proposta Comercial, deverá conter a proposta propriamente dita, 
impressa em uma via, conforme o modelo solicitado pelo licitante no subitem 4.2 do edital, 
devidamente datada, assinada ou rubricada todas as folhas pelo representante legal da 
proponente. 
7.1.1 - Visando facilitar e agilizar o andamento dos trabalhos, a proponente deverá 
também entregar a proposta em mídia digital, gravada e salva em CD-R ou pen drive, 
de acordo com o programa disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio/ES (a mídia digital não poderá sob hipótese alguma ser confeccionada em 
Excel, PDF ou Word ou outro programa incompatível com o sistema disponibilizado, 
bem como também não poderá ser renomeada). 
7.2 - Na Proposta Comercial deverá constar: 
7.2.1 - Nome da empresa proponente, endereço completo e número de inscrição no CNPJ. 
7.2.2 - Preço unitário e total em algarismos, com até duas casas decimais após a vírgula, 
expressos em moeda corrente nacional (R$ - Real). 
7.2.4 - Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias. 
7.4 - No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham 
a incidir, tais como, fretes, impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e 
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indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de 
troca de produto dentro do prazo de garantia, se for o caso. 
7.5 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos 
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o produto ser fornecido sem 
ônus adicionais; 
7.6 - Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de 
explicitar em sua proposta. 
7.7 - As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas 
quanto a erros, os quais serão corrigidos pela Pregoeira da seguinte forma: 
7.7.1 - Discrepância entre valor grafado em  algarismos e por extenso: prevalecerá o valor 
por extenso. 
7.7.2 - Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto será corrigido, mantendo-
se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total. 
7.7.3 -  Erro de multiplicação do  preço unitário pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto final. 
7.7.4 - Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se 
a soma. 
7.7.5  -  O  valor  total  da  proposta  será  ajustado  pela  Pregoeira  em  conformidade  com  
os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser 
pago. 
 
CAPITULO VIII - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
8.1.1 - Em originais ou publicação em órgão oficial, ou ainda, por qualquer processo 
cópia autenticada em cartório ou por servidor público municipal, exceto os servidores que 
compõem a Comissão Permanente de Licitação. 
8.1.1.1 Nos termos da Lei Nº 13.726/18 é dispensável a autenticação de cópia de 
documento, desde que seja possível a comparação entre o original e a cópia para que o 
servidor público possa atestar a autenticidade. 
8.1.2 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese 
do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de 
declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. 
Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão. 
8.1.3 - A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se aos licitantes que apresentem 
seus documentos na ordem em que estão listados neste edital, devidamente numerados por 
páginas. 
8.1.4 - As microempresas - ME e empresas de pequeno Porte - EPP ou equiparadas 
deverão apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição. 
8.1.4.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, é 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa, contados da data da apresentação dos 
documentos, prazo esse que poderá ser prorrogado por igual período. 
8.1.4.2 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de 
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decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 
art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
8.1.4.3 - Caso não seja comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, é facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
8.2 - Os documentos de HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso consistirá: 
8.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
8.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
8.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
8.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
8.2.5 - Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no 
momento do credenciamento e, uma vez comprovada as informações mencionadas 
no subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova 
apresentação destes documentos. 
 
8.3 - Os documentos de HABILITAÇÃO FISCAL e TRABALHISTA consistirão de: 
8.3.1 - Cartão do CNPJ, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 
8.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão Negativa de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita 
Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
8.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a do 
Estado do Espírito Santo, quando a sede não for deste Estado). 
8.3.4 - Prova de regularidade com Fazenda Municipal, através de Certidão Negativa de 
Débitos da Fazenda Municipal da sede da proponente. 
8.3.5 - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação - CRF. 
8.3.6 - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
8.4 - O Documento de HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá de: 
8.4.1 - Prova de situação financeira, através de Certidão Negativa de Falência ou 
Recuperação Judicial expedida pelo Cartório distribuidor da sede proponente. 
8.4.2 - Prova de situação financeira, através da apresentação do Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis, do último exercício social, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, para comprovação da boa situação financeira. 
a) As Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial deverão estar acompanhados do 
Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente 
registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei. 
b) A empresa licitante que ainda não encerrou o seu exercício social, por ter sido constituida 
a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Balanço 
de Abertura devidamente registrado na forma de lei. 
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c) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a 
licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente 
registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado 
8.4.2.1 - Excetuam-se da obrigação contida no item 8.4.2 o Micro Empreendedor Individual 
(MEI). 
 
8.5 - Os Documentos de HABILITAÇÃO TÉCNICA consistirão de: 
8.5.1 - Alvará de Localização e Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede da licitante 
8.5.2 - Alvará/Certificado emitido pelo Corpo de Bombeiro do Estado/Município da sede da 
licitante, garantindo que possue instalações adequada para funcionamento. 
8.5.3 - Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento) da empresa 
licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei 
Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 79.094/77 (art. 2º) e Portaria Federal nº 
2.814 de 29/05/98. 
8.5.4 - Compravação de registro da licitante no CRO - Conselho Regional de Odontologia, 
através do certificado do ano em exercício e CND de Regularidade Técnica, conforme 
instruções do CRO, através da Lei 4324/64, Art. 87, Resolução CFO- 63/2005 e RDC 
63/2011. 
8.5.5 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou privado, preferencialmente, em papel timbrado do(s) órgão(s) tomador(es) do 
serviço, devidamente assinado(s), comprovando a aptidão da licitante para o desempenho 
das atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o 
objeto desta licitação, sem quaisquer restrições; Será considerado compatível o atestado 
que comprovar que a licitante presta ou prestou serviços pertinentes ao objeto da licitação 
correspondendo a um quantitativo de 90% (cem por cento) dos equipamentos/aparelhos 
constante no Anexo I deste instrumento. 
8.5.6 - Certificado de Registro da Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA), expedido pelo Conselho Regional do domicílio da licitante. 
8.5.7 - Declaração da licitante com indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s).  
8.5.8 - Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação.  
8.5.9 - Comprovação de Registro do(s) Responsável(is) Técnico(s) junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal de Técnicos (CFT). 
8.5.10 - Prova de qualificação do(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s), através de 
Certidão de Acervo Técnico, pertinente e compatível ao objeto do certame, emitido pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal de Técnicos 
(CFT), acompanhada dos respectivos atestados fornecidos por empresas de direito público 
ou privado. 
8.5.11 - A comprovação do vínculo empregatício entre a licitante e o(s) profissional(is) 
indicado(s), poderá ser feita mediante a apresentação da cópia de carteira de trabalho, do 
livro de registro de empregados, do contrato de prestação de serviços ou, no caso de 
sócio/proprietário, do ato constitutivo/estatuto/contrato social.  
Obs.: O(s) profissional(i)s indicado(s) pela empresa licitante para fins de comprovação da 
capacitação técnico-profissional deverá(ão) participar da execução do serviço, objeto do 
certame, somente cabendo sua substituição por profissional(is) de experiência equivalente 
ou superior, desde que aprovada pela Administração Pública Municipal. 
8.5.12 - Declaração de autorização de no mínimo, 01 (um) fabricante do mercado 
odontológico e no mínimo, 01 (um) fabricante de compressores. Essa necessidade justifica-
se como forma de certificar que a empresa está ativa em meio ao mercado, garantindo boa 
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assistência na reposição de peças. Esta declaração deverá ser emitida pelo fabricante, 
tendo no máximo do período de 18 (dezoito) meses. 
 
8.6 - Apresentação das seguintes DECLARAÇÕES: 
8.6.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação na forma 
do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (Anexo IV). 
8.6.2 - Declaração do licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendações 
determinadas pelo art. 7, inciso XXXIII, da Constituição da República (Anexo V). 
8.6.3 - Declaração da licitante de não possuir em seu quadro societário, servidor público do 
Município de Afonso Cláudio/ES e, de que atende plenamente, o que estabelece o inciso III, 
do artigo 9º, da Lei Nº 8.666/93 (Anexo VI). 
 
CAPÍTULO IX - DA SESSÃO DO PREGÃO 
9.1 - Declarada aberta à Sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos 
proponentes, iniciando-se em seguida a fase de credenciamento, conforme o Capítulo V 
deste Edital. 
9.2 - Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas a Pregoeira fará divulgação 
verbal dos interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances 
durante a Sessão do pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta de 
Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
9.3 - Abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua conferência, 
análise de sua conformidade com as exigências do edital e seus anexos, e, posterior rubrica 
pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. 
 
9.4 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
9.4.1 - Cumprido o item 9.3 acima, as propostas serão classificadas pelo menor preço 
global, considerando, para tanto, as disposições da Lei 10.520/2002, principalmente as 
previstas no art. 4º, inciso VIII, IX e X e a Lei Complementar nº 123/2006 com as alterações 
trazidas pela Lei Complementar 147/2014. 
9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem um ou mais itens a seguir: 
9.4.2.1 - Elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos. 
9.4.2.2 - Que apresentarem produto ofertado sem marca, quando for o caso. 
9.4.3 - Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, a Pregoeira procederá à 
classificação das propostas de menor preço, e aquelas que tenham valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participarem 
dos lances verbais. 
9.4.4 - Quando não existirem pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 
anterior, serão classificadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer 
que sejam os preços oferecidos. 
9.4.5 - Havendo empate entre as propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses 
descritas nos dois subitens anteriores, serão todas consideradas classificadas. 
 
9.5 - DOS LANCES VERBAIS 
9.5.1 - Após a classificação das propostas, a Pregoeira a divulgará em voz alta e, convidará 
individualmente os representantes das licitantes classificadas a apresentarem lances 
verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores 
distintos e crescentes, decidindo a ordem dos lance por meio de sorteio no caso de empate 
de preços. 
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9.5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
9.5.3 - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço. 
9.5.4 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar 
necessário. 
9.5.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Proponente 
desistente, às penalidades cabíveis estabelecidas no Capítulo XXIV do edital. 
9.5.6 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a 
Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido melhor 
preço. 
9.5.7 - Encerra-se a disputa de lances quando não houver mais nenhuma propositura verbal 
para menor preço. 
9.5.8 - Sendo aceitável a oferta de menor lance, será verificado o atendimento das 
condições habilitatórias da Licitante classificada em primeiro lugar. 
9.5.9 - O uso de telefone celular durante a sessão de lances será restrito e só poderá ser 
usado com a permissão da Pregoeira. 
 
9.6 - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
9.6.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira procederá a 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou o 
melhor lance verbal, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital. 
9.6.2 - Os documentos de habilitação só serão aceitos se acondicionados no envelope nº 
02, não sendo admitido posteriormente, o recebimento pela Pregoeira, de qualquer outro 
documento, nem permitido à empresa licitante fazer qualquer adendo aos já entregues. 
9.6.3 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos exigidos no 
Capítulo VIII do Edital, bem como apresentarem estes documentos fora do prazo de 
validade. 
9.6.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da 
inabilitação/desclassificação, conforme art. 48, § 3º da Lei 8.666/93. 
 
9.7 - DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO 
9.7.1 - Se a proponente classificada em primeiro lugar, não atender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira negociará diretamente com a licitante melhor classificada e 
posteriormente examinará o seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada 
vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
9.7.2 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a proponente será 
declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
9.7.3 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, membros da equipe de apoio 
e representantes credenciados. Os envelopes das demais Proponentes ficarão de posse da 
Administração que os devolverá após atendimento do objeto licitado ou os incinerará caso 
não sejam retirados no prazo fixado pela Pregoeira. 
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CAPÍTULO X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
10.1 - Declarado a vencedora do presente Pregão, qualquer licitante, poderá manifestar, 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em Ata da síntese das suas 
razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das 
razões do recurso, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar as 
contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor recurso ao final 
da Sessão do Pregão, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação pela Pregoeira, à vencedora. 
10.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.4 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, através de comunicação via fax-símile e correio eletrônico. 
 
CAPÍTULO XI - DA ANULAÇÃO DO CERTAME 
11.1 - A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja 
constatada irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por 
conveniência da P.M.A.C., sem que tal ato gere qualquer indenização ao participante. 
 
CAPÍTULO XII - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
12.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 
Edital, mediante petição por escrito, protocolada neste órgão. 
12.2 - Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitados 
determinem alterações no edital, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
CAPITULO XIII - DO PRAZO E LOCAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
13.1 - Homologada a licitação, o Adjudicatário será convocado para, no prazo de máximo 
de 05 (cinco) dias assinar o Contrato ou documento equivalente. 
13.2 - Quando o Adjudicatário se negar a assinar o contrato/entregar o objeto deste edital, a 
Pregoeira convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a proponente melhor classificada e 
posterior abertura do seu envelope nº 02 (documentos de habilitação), sendo declarada 
vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste pregão. 
13.2.1 - A recusa injustificada do Adjudicatário importará nas penalidades legalmente 
estabelecidas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
13.3 - Neste caso, a recusa injustificada do adjudicatário, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções previstas neste edital, exceção feita aos 
licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação. 
13.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
notificados no prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  e  aceitos  pela  P.M.A.C.,  não  serão  
considerados  como inadimplemento contratual. 
 
CAPITULO XIV - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E ENTREGA DO OBJETO 
14.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados à partir da data 
de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até 
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o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei Nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
14.1.1 - A prorrogação será precedida de prévia justificativa, autorização da autoridade 
competente e manifestação da Procuradoria Municipal. 
14.2 - A prestação dos serviços deverá ser iniciada no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis contados da data de assinatura do instrumento contratual. 
 
CAPÍTULO XV - DO PREÇO 
15.1 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis e nele deverão estar inclusos todas 
as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão 
de obra, instalações e quaisquer despesas inerentes à execução do objeto deste certame. 
 
CAPÍTULO XVI - DO PAGAMENTO 
16.1 - A Contratante pagará à Contratada pelo(s) objeto(s) adquirido(s), até o 10º (décimo) 
dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo 
Contratante, vedada a antecipação. 
16.2 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura 
devida, a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 
16.3 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei 
4.320/1964 e outras normas atinentes à matéria 
16.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à 
Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 
partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção 
a ser paga pela Contratante. 
 
CAPITULO XVII - DOS ADITAMENTOS: 
17.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante processo devidamente 
instruído, conforme parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
CAPITULO XVIII - RESCISÃO DO CONTRATO: 
18.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 
78 e 79 da Lei 8.666/1993, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
CAPITULO XIX - DAS PENALIDADES: 
19.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei 10.520/2002, o licitante ou 
adjudicatário que: 
19.1.1 - Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta; 
19.1.2 - Não retirar o instrumento que substitui o termo de contrato, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 
19.1.3 - Deixar de entregar os documentos exigidos; 
19.1.4 - Apresentar documento falso; 
19.1.5 - Ensejar o retardamento da licitação; 
19.1.6 - Não mantiver a proposta; 
19.1.7 - Cometer fraude fiscal; ou 
19.1.8 - Comportar-se de modo inidôneo. 
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19.2 - Reputar-se-á comportamento inidôneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 
90 a 97 da Lei 8.666/1993 e no art. 5º da Lei 12.846/2013, a declaração falsa quanto às 
condições de participação e quanto ao enquadramento como ME/EPP. 
19.3 - O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade penal e civil, às seguintes sanções: 
19.3.1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que 
participou o licitante; 
19.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e descredenciamento do CRC/Afonso Cláudio/ES, pelo prazo de até cinco anos; 
19.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 
19.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da 
disciplina legal o disposto no termo de contrato ou no termo de referência quanto ao 
procedimento e outras condições.  
19.6 - As sanções por atos praticados durante a execução do contrato estão previstas no 
contrato ou no termo de referência. 
 
CAPITULO XX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1 - A simples apresentação da proposta por si só implica a plena aceitação por parte do 
licitante de todas as condições estabelecidas neste edital e dos preceitos legais em vigor, 
especialmente os da Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93. 
20.2 - Poderão ser convidadas a colaborar com a Pregoeira, assessorando-a quando 
necessário profissionais de reconhecida competência, desde que não tenham qualquer 
vínculo com quaisquer licitantes, direta ou indiretamente, bem como qualquer outro servidor 
ligados ou não a Administração Municipal. 
20.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da proponente, ou, caso tenha sido vencedor, a rescisão do contrato ou 
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
20.4 - A Pregoeira ou autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 
diligências, em qualquer fase  da  licitação  e  sempre  que  julgar  necessário, fixando  o  
prazo  para  atendimento, destinados a esclarecer ou a complementar a instrução de 
Processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveriam 
constar originalmente dos envelopes. 
20.4.1 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação. 
20.5  -  Este edital  será  regido  pelas  regras e  princípios publicistas, pela  Lei  n°  
10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93 com suas 
alterações, e demais normas pertinentes. 
20.6 - A Pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 
20.7 - A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse pública decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovada, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta ou anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
20.8 - A Pregoeira pode, a qualquer tempo, negociar o preço com o licitante vencedor a fim 
de almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 
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20.9 - Os envelopes contendo a documentação das empresas que não sagraram 
vencedoras do certame ficarão de posse da Comissão Permanente de Licitação até a 
efetivação da contratação. Após o que, estarão disponíveis aos licitantes para sua retirada 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Findo este prazo os mesmos serão destruídos. 
20.10 - Não serão levados em consideração pela Pregoeira, tanto na fase de classificação, 
lances e habilitação, como na  fase  posterior a  adjudicação do  Contrato, quaisquer  
consultas, pleitos ou reclamações, impugnações que não tenham sido formuladas por 
escrito e devidamente protocoladas ou transcritas em ata e em hipótese alguma serão 
aceitos entendimentos verbais entre as partes; 
20.11 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
20.12 - Nos termos da Lei Nº 13.726/18 é dispensável a autenticação de cópia de 
documento, desde que seja possível a comparação entre o original e a cópia para que o 
servidor público possa atestar a autenticidade. 
20.13 - A Pregoeira, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, 
desde que não seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da 
isonomia. 
20.14 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de 
transcrição: 
20.14.1 - Anexo I - Termo de Referência; 
20.14.2 - Anexo I-A - Especificação do objeto/quantidade/preço estimado; 
20.14.3 - Anexo II - Modelo de Credenciamento; 
20.14.4 - Anexo III - Modelo de Declaração de que atende as exigências habilitatórias; 
20.14.5 - Anexo IV - Modelo de Declaração referente à inexistência de fato superveniente; 
20.14.6 - Anexo V - Modelo de Declaração referente ao art. 7°, XXXIII da CF; 
20.14.7 - Anexo VI - Modelo de Declaração de quando societário e de atendimento ao art. 9º 
da Lei Nº 8.666/93. 
20.14.78 - Anexo VII - Minuta de Contrato. 
20.15 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES para dirimir quaisquer 
divergências contratuais por mais privilegiados que os outros sejam. 
 
Afonso Cláudio/ES, em 18 de março de 2019. 

 
 
 

Keyla M. Zanetti de Oliveira 
Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
   

Requisitante: Secretária Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES  
 

1 - OBJETO: 
1.1 - Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva, com 
fornecimento de mão-de-obra especializada em manutenção de equipamentos 
odontológicos, periféricos e compressores, incluindo todos os materiais e as peças de 
reposição, pelo período de 12 (doze) meses.  
 
2 - JUSTIFICATIVA: 
2.1 - Necessidade de manter em condições de uso os equipamentos odontológicos, 
periféricos odontológicos e compressores pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de 
Afonso Cláudio-ES para efetivo atendimento dos munícipes.  
   
A Saúde no Brasil é um sistema de importância reconhecida, tanto por sua estrutura 
organizacional, quantos pelos benefícios proporcionados à população na utilização de seus 
serviços. É constituído por lei, com obrigação de distribuição igualitária.  
 
Conforme a Constituição Federal (1988):  
 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. (SENADO FEDERAL 2006, p.33)  

 
Para assegurar que a população de Afonso Cláudio desfrute do direito integral de 
assistência à saúde, o município necessita de uma empresa responsável pela manutenção 
preventiva e corretiva em todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde 
evitando-se assim a interrupção nos atendimentos na rede ambulatorial. 
 
Esta contratação visa prestar, nas diversas unidades de saúde os serviços de manutenção 
em diversos equipamentos odontológicos, periféricos e compressores, com a rapidez e 
eficiência necessária ao bom andamento dos trabalhos.  
 
3 - FUNDAMENTAÇÃO: 
3.1 - Fundamentado nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme 
autorização em processo administrativo. 
 
4 - DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 
4.1 - 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.  
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4.2 - DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: 
4.2.1 - A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir falhas e defeitos no funcionamento 
dos equipamentos/aparelhos, não tendo periodicidade definida, sendo realizada a qualquer 
tempo, a contar 12 horas do contato feito pela Secretaria Municipal de Saúde; 
4.2.2 - A empresa contratada deverá prestar atendimento a tantas visitas, quantas forem 
necessárias, as quais serão solicitadas através de chamadas via e-mail ou outra forma 
eletrônica, efetuadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Afonso Cláudio.  
4.2.3 - Registrar todo atendimento através de Ordem de Serviço, que deverá ser assinada 
pelo Técnico da Contratada e pelo Responsável das Unidades de Saúde. 
4.2.4 - A Contratada deverá substituir peças dos equipamentos citados no Anexo I sempre 
que verificada sua necessidade, em função do desgaste natural decorrente da utilização ou 
de defeitos técnicos, por outra de configuração idêntica, original e nova, por ocasião da 
execução de manutenção corretiva, sem qualquer acréscimo no valor do contrato.                                                                                         
4.2.5 - Realizar uma verificação de todos os equipamentos constantes da relação em anexo, 
com a apresentação de relatório técnico da situação de todos os equipamentos, dentro de 
uma programação estabelecida pela Secretaria de Saúde de Afonso Cláudio. 
  
4.3 - DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA: 
4.3.1 - Compreende-se como manutenção preventiva, entre outros, os serviços de reparos 
para eliminar defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso normal, incluída a substituição de 
peças gastas ou inajustáveis, porventura necessárias, visando restabelecer o perfeito e 
regular funcionamento dos equipamentos manutendidos.  
4.3.2 - A visita de manutenção preventiva deverá ocorrer 1 vez por semana e compreender, 
no mínimo um check list de verificações que deve ser apresentado mensalmente pela 
Contratada junto com a Nota Fiscal/Fatura.  
 
5 - OBJETIVO: 
5.1 - Manter o funcionamento das Unidades de Saúdes, no parque de equipamentos de 
odontologia afetando sua situação operacional, buscando a otimização de seus recursos. A 
empresa contratada deve ser ágil na execução dos serviços, buscar a qualidade sempre de 
acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, manter os 
equipamentos de acordo com o fabricante, reduzir custos de manutenção corretiva, 
aumentar o conforto dos odontólogos durante as atividades clínicas, proporcionando melhor 
atenção clinica odontológica aos usuários dos serviços de saúde da rede da Secretaria 
Municipal de Saúde de Afonso Cláudio.  
 
6 - MEMORIAL DESCRITIVO: 
6.1 - A metodologia de prestação dos serviços consistirá em:   
a) Inicialmente sanar e corrigir os problemas dos equipamentos que estão sem 
funcionamento ou com funcionamento deficitário; 
b) Após a prestação dos serviços corretivos constantes na letra “a” do anexo 1, realizar uma 
verificação de todos os equipamentos constantes da relação em anexo, com a apresentação 
de relatório técnico da situação de todos os equipamentos, dentro de uma programação 
estabelecida pela Secretaria de Saúde dentro do período desta contratação.  
 
7 - DA HABILITAÇÃO: 
De acordo com Art. 27, da Lei 8.666/93. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 
- Habilitação jurídica; 
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- Qualificação econômico-financeira; 
- Regularidade fiscal. 
- Qualificação técnica 
 
7.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
7.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
7.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
7.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
7.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
7.2 - DA HABILITAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL: 
7.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas; 
7.2.2 - 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; 
7.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
7.2.4 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 
7.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 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, obtida por meio do endereço eletrônico: WWW.tst.jus.br/certidão. 
 
7.3 - DA HABILITAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
7.3.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses dadata de 
apresentação da proposta; 
7.3.2 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
 
7.4 - DA HABILITAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
7.4.1 - Alvará de Localização e Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede da licitante 
7.4.2 - Alvará/Certificado emitido pelo Corpo de Bombeiro do Estado/Município da sede da 
licitante, garantindo que possue instalações adequada para funcionamento. 
7.4.3 - Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento) da empresa 
licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei 
Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 79.094/77 (art. 2º) e Portaria Federal nº 
2.814 de 29/05/98. 
7.4.4 - Compravação de registro da licitante no CRO - Conselho Regional de Odontologia, 
através do certificado do ano em exercício e CND de Regularidade Técnica, conforme 
instruções do CRO, através da Lei 4324/64, Art. 87, Resolução CFO- 63/2005 e RDC 
63/2011. 
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7.4.5 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou privado, preferencialmente, em papel timbrado do(s) órgão(s) tomador(es) do 
serviço, devidamente assinado(s), comprovando a aptidão da licitante para o desempenho 
das atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o 
objeto desta licitação, sem quaisquer restrições; Será considerado compatível o atestado 
que comprovar que a licitante presta ou prestou serviços pertinentes ao objeto da licitação 
correspondendo a um quantitativo de 90% (cem por cento) dos equipamentos/aparelhos 
constante no Anexo I deste instrumento. 
7.4.6 - Certificado de Registro da Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA), expedido pelo Conselho Regional do domicílio da licitante. 
7.4.7 - Declaração da licitante com indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s).  
7.4.8 - Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação.  
7.4.9 - Comprovação de Registro do(s) Responsável(is) Técnico(s) junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal de Técnicos (CFT). 
7.4.10 - Prova de qualificação do(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s), através de 
Certidão de Acervo Técnico, pertinente e compatível ao objeto do certame, emitido pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal de Técnicos 
(CFT), acompanhada dos respectivos atestados fornecidos por empresas de direito público 
ou privado. 
7.4.11 - A comprovação do vínculo empregatício entre a licitante e o(s) profissional(is) 
indicado(s), poderá ser feita mediante a apresentação da cópia de carteira de trabalho, do 
livro de registro de empregados, do contrato de prestação de serviços ou, no caso de 
sócio/proprietário, do ato constitutivo/estatuto/contrato social.  
Obs.: O(s) profissional(i)s indicado(s) pela empresa licitante para fins de comprovação da 
capacitação técnico-profissional deverá(ão) participar da execução do serviço, objeto do 
certame, somente cabendo sua substituição por profissional(is) de experiência equivalente 
ou superior, desde que aprovada pela Administração Pública Municipal. 
7.4.12 - Declaração de autorização de no mínimo, 01 (um) fabricante do mercado 
odontológico e no mínimo, 01 (um) fabricante de compressores. Essa necessidade justifica-
se como forma de certificar que a empresa está ativa em meio ao mercado, garantindo boa 
assistência na reposição de peças. Esta declaração deverá ser emitida pelo fabricante, 
tendo no máximo do período de 18 (dezoito) meses. 
 
8 - DA VISITA TÉCNICA: 
8.1 - Aos interessados em participar do certame licitatório para a contratação pretendida 
será permitido a realização de visita técnica para conhecimento pleno dos equipamentos em 
que os serviços serão executados, com a finalidade de obter a avaliação própria da 
natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários, 
bem como para a obtenção de quaisquer outros dados que julgar necessário à formulação 
da proposta. 
8.1.1 - A visita técnica deverá ser previamente agendada junto à Secretaria Municipal de 
Saúde, através da servidora, Sra. Juliana Gomes de Oliveira, telefone (27) 3735-4094, com 
antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data marcada para a licitação. 
8.1.2 - Para realizar a visita técnica o licitante deve estar representado por seus 
administradores, procuradores ou prepostos, devidamente identificados, através de 
procuração, carta de preposição ou outro documento hábil a comprovar o vínculo entre a 
pesssoa e a licitante. 
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9 - COBERTURA GEOGRÁFICA: 
9.1 - Os equipamentos e periféricos odontológicos, citados no Anexo III nos quais serão 
realizadas as manutenções estão dispostos nas unidades de saúde pertencentes ao 
município de Afonso Cláudio-ES e, ao longo da validade do contrato, a contratada poderá 
adquirir um quantitativo de até 50% a quantidade atual de equipamentos, periféricos 
odontológicos e compressores de ar, sem ônus, aumento, aditivo de valor para a contratada.  
 
10 - DOS EQUIPAMENTOS: 
10.1 - As empresas interessadas em participar do certame poderão realizar visita técnica às 
Unidades de Saúde, onde verificarão os equipamentos existentes e identificarão a 
necessidade de manutenção, substituição ou aquisição de novos equipamentos;  
10.1.1 - Para elaboração do referido levantamento técnico, a empresa deverá ter o 
acompanhamento de um servidor municipal designado pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Afonso Cláudio.  
 
11 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
11.1 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
11.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus 
trabalhos dentro das normas deste Projeto Básico; 
11.1.2 - Comunicar a Contratada as irregularidades havidas na execução dos serviços; 
11.1.3 - Fiscalizar e gerenciar as prestações dos serviços por parte da Contratada;  
11.1.4 - Permitir livre acesso dos técnicos da Contratada aos equipamentos para execução 
dos serviços de manutenção; 
11.1.5 - Comunicar prontamente a Contratada toda e qualquer anormalidade no 
funcionamento dos equipamentos sob manutenção, bem como prestar as informações e os 
esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da Contratada; 
11.1.6 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários aos 
empregados da Contratada para prestação dos serviços; 
11.1.7 - Notificar à Contratada, por escrito quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, 
em função da prestação de serviços; 
11.1.8 - Efetuar o pagamento à Contratada, na forma estabelecida no Contrato; 
11.1.9 - Providenciar as inspeções de execução, com vistas ao cumprimento dos prazos 
pela Contratada; 
11.1.10 -  Acompanhar as manutenções preventivas e corretivas; 
11.1.11 -  Atestar a execução dos serviços nas respectivas Ordens de Serviços; 
11.1.12 - Fiscalizar a prestação dos serviços por parte da Contratada. Quando o serviço for 
prestado in loco, o Supervisor (a) de Unidade, Centro de Referência e Pronto Atendimento, 
designarão um responsável para acompanhamento e fiscalização do serviço; 
11.1.13 - Fiscalizar o Contrato de prestação de serviços e avaliar todo serviço executado 
pela Contratada, verificando se o mesmo foi efetivamente realizado, em conformidade com o 
solicitado em cada Ordem de Serviço; 
11.1.14 - Realizar visitas de inspeção na oficina da Contratada, sem a necessidade de 
prévio agendamento. 
 
11.2 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
11.2.1 - DO MODELO OPERACIONAL 
11.2.1.1 - Realizar manutenções corretivas, unicamente por chamado/agendamento que 
serão solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde; 
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11.2.1.2 - Emitir protocolo de controle de entrada e saída para os equipamentos/aparelhos 
que necessitarem de remoção para reparo em sua oficina, com identificação da Empresa 
(papel timbrado), em três vias, onde conste: numeração seqüencial, discriminação do 
equipamento, a necessidade da remoção, marca, nº de patrimônio, série, nome da Unidade, 
data e hora, e as assinaturas de entrega e recebimento por parte do Técnico responsável e 
por parte da Unidade respectiva;  
11.2.1.3 - Fazer acompanhar as Ordens de Serviço, o respectivo protocolo de controle de 
entrada e saída, para todos os equipamentos/aparelhos respectivos que tiverem a 
necessidade de remoção para conserto; 
11.2.1.4 - Devolver à Unidade respectiva os equipamentos retirados para reparo em sua 
oficina, devidamente higienizado e embalado com plástico filme ou plástico bolha;  
11.2.1.5 - Preencher as Ordens de Serviços através de blocos de assistência fornecidos 
pela Contratada, onde serão preenchidas as ocorrências e serviços realizados, inclusive 
troca de peças, identificando-as, bem como os equipamentos, o número de seu 
patrimônio/série, a data da prestação do serviço e horário; 
11.2.1.6 - Registrar as ocorrências e serviços preenchendo as Ordens de Serviço em 03 
(três) vias, que devem ser assinadas e carimbadas pelo Técnico responsável e pelos 
Supervisores das Unidades, atestando assim a sua realização, sendo a primeira via 
destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Afonso Cláudio, a segunda ao responsável 
pela Unidade atendida e a terceira para a Contratada; 
11.2.1.7 - Nas solicitações EMERGENCIAIS, a Contratada deverá manter registro escrito da 
convocação, em que conste data e hora, nome do servidor da Unidade demandante que a 
transmitir, nome de seu empregado que a receber e descrição da ocorrência. 
 
11.2.2 - DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES: 
11.2.2.1 - Apresentar mensalmente, junto com a Nota Fiscal e/ou Fatura, Relatório de 
execução dos serviços, devidamente assinado pelo Responsável Técnico da Contratada 
11.2.2.2 - Fornecer informações sempre que solicitada sobre o andamento dos serviços de 
manutenção que estiverem pendentes; 
11.2.2.3 - Garantir os serviços executados pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, a 
contar da data de sua aceitação, que será concretizada com a assinatura na Ordem de 
Serviço do Responsável pela Unidade atendida; 
11.2.2.4 - Manter os seus técnicos identificados por crachás e uniformizados, quando em 
serviço, devendo substituir imediatamente, qualquer um deles, que seja considerado 
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do Contratante; 
11.2.2.5 - Comunicar imediatamente à Contratante, os casos de desligamento de algum 
técnico da Contratada pertencente à equipe responsável pela prestação de serviços, objeto 
deste Contrato; 
11.2.2.6 - Observar que quando do comparecimento do Técnico a qualquer uma das 
Unidades demandante, para a execução dos serviços, este deverá apresentar-se 
obrigatoriamente ao Setor Administrativo da respectiva Unidade; 
11.2.2.7 - Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o 
adimplemento das obrigações decorrentes do Contrato; 
11.2.2.8 - Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde os eventuais casos fortuitos e de 
força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, após a verificação do fato e apresentar 
os documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 
11.2.2.9 - Responder integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus empregados/ 
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prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita; 
11.2.2.10 - Prestar serviços com eficiência e pontualidade, observadas as disposições que 
sobre o assunto, forem baixadas pela Contratante; 
11.2.2.11 - Responsabilizar-se pelo transporte dos técnicos relativo ao deslocamento (ida e 
volta) dos mesmos, para os atendimentos às Unidades;  
11.2.2.12 - Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a encargos trabalhistas, 
seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e civis, seguros, taxas, 
encargos sociais, transporte, alimentação, uniformes, e quaisquer outras que forem devidas 
referentes aos serviços executados por seus empregados, decorrente do objeto do presente 
instrumento;  
11.2.2.13 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 
empregados/prepostos, durante o período em que estiverem efetuando os serviços 
pertinentes a este Contrato, bem como por todo e qualquer dano que venham a causar às 
instalações da Contratante e/ou de terceiros;  
11.2.2.14 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente aos 
equipamentos, aparelhos e a outros bens de propriedade da Contratante, quando esses 
tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a execução dos serviços; 
11.2.2.15 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que 
praticada por seus técnicos no recinto da Contratante; 
11.2.2.16 - 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; 
11.2.2.17 - Fornecer todo o material e equipamento necessário listados no ANEXO I para a 
perfeita execução dos serviços a serem contratados, sendo que o material empregado 
deverá ser de boa qualidade, novo e original sempre de acordo com as normas da ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas visando  manter os equipamentos de acordo com 
o recomendado pelo fabricante; já incluídos no valor do contrato , impossibilitando qualquer 
acréscimo para aquisição dos mesmos. 
11.2.2.18 - Permitir ao gestor do Contrato fiscalizar e gerenciar os serviços, objeto deste, 
que estiverem sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo o 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; 
11.2.2.19 - Retirar e transportar, por conta própria, qualquer equipamento/aparelho 
odontológico e médico até sua oficina, promovendo de igual forma o seu retorno ao local da 
instalação, mediante controle do Setor competente do Contratante, em caso de eventual 
necessidade; 
11.2.2.20 - Comunicar formalmente ao Contratante, antes da realização do serviço, caso se 
constate que o custo da manutenção excede em 50% o valor de um equipamento novo 
compatível (de mesma função e qualidade, ou superior); 
11.2.2.21 - Aplicar somente peças novas e originais, indicadas pelos fabricantes dos 
equipamentos, não podendo valer-se em nenhuma hipótese de itens recondicionados, de 
mercado paralelo ou de outra procedência, sem expressa autorização prévia da Contratante; 
11.2.2.22 - Apresentar mensalmente e sempre que solicitado, documentos que comprovem 
a procedência das peças destinadas à substituição; 
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11.2.2.23 - Informar formalmente, o nome do preposto da empresa que ficará responsável 
pelo contato com a Contratante, para receber as autorizações, solicitações e instruções 
passadas através da Secretaria Municipal de Saúde.  
11.2.2.24 - Colocar à disposição da Contratante técnicos de seu quadro, com comprovada 
experiência e capacitação técnica, previamente identificados, para os atendimentos nos 
horários de 08:00 às 16:00 horas, de 2ª à 6ª feira 
11.2.2.25 - Prestar assistência técnica através de funcionários de seu quadro permanente, 
com formação técnica, qualificados através de cursos ou treinamentos na manutenção de 
equipamentos e aparelhos odontológicos, das marcas pertencentes a este objeto, 
comprovando através de cópia dos respectivos certificados; 
11.2.2.26 - Disponibilizar equipamentos de reposição que compõem o consultório e seus 
periféricos, quando o reparo do equipamento exceder 72 horas, sendo: Amalgamador, 
Aparelho Fotopolimerizador, Compressor, Mochos, Caneta de Alta Rotação, Micro Motor, 
Contra-Ângulo e aparelhos de RX.  
11.2.2.27 - Montar e desmontar equipamentos das Unidades , quando necessário, nos 
casos de mudanças para outros locais; 
11.2.2.28 - Emitir laudo técnico e/ou relatórios que justifiquem as substituições dos 
equipamentos que demandam por consertos freqüentemente ou que não mais apresentem 
condições de reparo, devidamente assinado pelo Responsável Técnico da Contratada, 
ficando facultado ao Contratante a solicitação de outro parecer técnico. Caso verifiquem-se 
informações inverídicas, ficará a Contratada passível das penalizações cabíveis; 
11.2.2.29 - Manter durante o prazo de execução contratual, no que for compatível com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação que precedeu o ajuste, devendo em caso contrário, comunicar imediatamente à 
Contratante e providenciar o retorno à condição anterior, sob pena de se considerar 
rescindido, nos termos do artigo 78, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93; 
11.2.2.30 - Cumprir perfeita e integralmente as obrigações decorrentes do presente contrato, 
sujeitando-se em caso de inadimplemento, às multas nele estabelecidas e às demais 
sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, em especial ao disposto no artigo 77 do 
mencionado diploma legal. 
11.2.2.31 - A Contratante poderá, a qualquer tempo, transferir o equipamento do local de 
instalação, devendo, entretanto comunicar sua intenção à Contratada com antecedência e 
por escrito.  
 
12 - DO PRAZO DE ATENDIMENTO: 
12.1 - Atender aos chamados das manutenções corretivas, no prazo máximo de 12 (doze) 
horas, contados a partir da hora de abertura do chamado;  
12.2 - Executar a manutenção necessária, observando o prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas para entregar o equipamento/aparelho em plena condição de operacionalidade, 
ou a emissão de laudo técnico da necessidade de substituição da(s) peça(s) danificada(s), 
para avaliação e autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Afonso Cláudio;   
12.3 - Realizar o reparo necessário, na condição apresentada no item anterior - emissão de 
laudo técnico da necessidade de substituição da(s) peça(s) danificada(s), para a respectiva 
avaliação e autorização do Setor competente - entregando o respectivo equipamento 
consertado, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar do aceite;  
12.4 - Disponibilizar, quando o reparo devido exceder 72 (setenta e duas horas), 
equipamentos/aparelhos de reposição, que compõem um consultório e periféricos.  
12.5 - A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços objeto deste Termo de Referência 
pelo período de 12 (doze) meses. 
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13 - CONDIÇÕES GERAIS 
13.1 - A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir parcialmente, o objeto do 
presente contrato a outrem, ou a este associar-se, sem prévia aprovação da 
CONTRATANTE, sob pena de considerar-se o Contrato rescindido e aplicável, no caso, as 
sanções determinadas pela Lei Federal nº 8.666/93; 
13.2 - A relação de aparelhos e equipamentos apresentada, poderá ocorrer inclusões de 
novos equipamentos, por aquisição, os quais serão informados à Contratada; 
13.3 - A Secretaria Municipal de Saúde de Afonso Cláudio não aceitará, sob nenhum 
pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras entidades sejam 
fabricantes, representantes ou quaisquer outros;  
13.4 - Compete Secretaria Municipal de Saúde de Afonso Cláudio a proporcionar todas as 
facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo 
o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do 
Município. 
 
14 - FORMA DE PAGAMENTO 
14.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante apresentação das notas 
fiscais e/ou faturas de prestação de serviços e de peças de reposição no período, por 
serviços efetivamente realizados e aceitos, devidamente conferidas e atestadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Afonso Cláudio.  
14.2 - No preço total já deverão estar incluídas todas as despesas, tributos e demais 
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações. 

 
15 - LISTA DE PEÇAS A SEREM TROCADOS NOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO: 
- Alta rotação/ Baixa rotação e peça reta 
Rolamentos  
Eixo pinça 
Tubos de ar e água 

 Placas eletrônicas em geral 

 Mangueiras de ar e água em geral 

 Válvula de ar e água e geral 

 Registro de ar e água em geral 

 Terminais e registros de alta e baixa rotação 

 Anéis Óring 

 Seringa tríplice 

 Botões e ponteira de seringa tríplice 

 Terminais tríplices 

 Luz de foco e fotopolimerizador 

 Ponteira de fotopolimerizador 

 Cabos de força e energia em geral 

 Espelho refletor 

 Proteção frontal refletor 

 Pega mão refletor 

 Válvulas selenóide 

 Moto redutor  

 Eixo para encosto e assento da cadeira 

 Garrafa pet 

 Terminal de garrafa pet 
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 Cuba de porcelana 

 Válvula de segurança para autoclave 

 Resistência para autoclave e estufa 

 Manômetro 

 Teclado membrana para autoclave 

 Cuba alumínio/aço par autoclave 

 Cubo de cobre onde se fizer necessário 

 Válvula selenoide 

 Peças em geral para jato bicarbonato e ultrassom odontológico 

 Registro de ar para compressor 

 Terminais de ar para compressor 

 Engate rápido 

 Óleo para compressor 

 Nível para compressor 

 Pressostato 

 Filtro de ar 

 Conector elétrico 

 Disparador de Raios-X. 
 
16 - LISTA DE UNIDADES DE SAÚDE - DISTÂNCIA DO CENTRO DO MUNICÍPIO - 
CONDIÇÕES DAS ESTRADAS: 

 Unidade de Saúde Mata Fria - 30 km - Via não pavimentada 

 Unidade de Saúde Fazenda Guandu - 17 km - Via pavimentada/Via não pavimentada 

 Unidade de Saúde Alto Guandu - 20 km - Via pavimentada  

 Unidade de Saúde São Francisco - 14 km - Via pavimentada 

 Unidade de Saúde Anunciação - 31 km - Via não pavimentada 

 Unidade de Saúde Serra Pelada - 16 km - Via pavimentada 

 Unidade de Saúde Vila Pontões - 23 km - Via pavimentada 

 Unidade de Saúde São Luís - 14 km - Via pavimentada 

 Unidade de Saúde Piracema - 18 km - Via não pavimentada 

 Unidade de Saúde Hilton Lopes Vieira - Centro 

 Unidade de Saúde Francisco Xavier de Azeredo Filho - Bairro São Vicente 
 
17 - LISTA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO: 

 12 Autoclaves  

 14 Aparelhos Fotos 

 12 Compressores 

 14 Consultórios Odontológicos  

 14 Canetas de Alta Rotação 

 14 Micro Motores 

 14 Contra Ângulos 

 12 Amalgamadores 

 04 Aparelhos de Raios-X 

 02 Estufas 

 28 Mochos 

 01 Peça de Mão 
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ANEXO II 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 
 

CREDENCIAMENTO  
 

(modelo) 
 
 

 
À Pregoeira da Prefeitura Municipal, 
 
 
 
 
A  empresa ______________ inscrita no  CNPJ sob o  nº  ______________, por intermédio 
de seu representante legal Sr (a) ______________, portador do CPF nº  ______________ e  
RG  nº  ______________ (anexar cópia do documento original),  vem  pela  presente,  
informar  a  Vossa Senhoria que o (a) Sr. (a) ______________, portador do CPF nº 
______________ e RG nº ______________ (anexar cópia do documento original) é pessoa 
autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a 
realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer lances verbais, transigir, 
renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
Obs.:  
01) Deverá ter firma reconhecida em cartório. 
02) Deverá ser apresentado no Credenciamento.  
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ANEXO III 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ  
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 
 

DECLARAÇÃO QUE SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 
 

 (modelo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  empresa ______________ inscrita no  CNPJ sob o  nº  ______________, por intermédio 
de seu representante legal Sr (a) ______________, portador do CPF nº ______________ e 
RG nº ______________, DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 
7° da Lei n° 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas 
no certame epigrafado, em obediência ao disposto no inc. VII, do art. 4°, da Lei n° 
10.520/02. 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado no Credenciamento.  
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ANEXO IV 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ  
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

 (modelo) 
 
 
 
 
 
 
 
A  empresa ______________ inscrita no  CNPJ sob o  nº  ______________, por intermédio 
de seu representante legal Sr (a) ______________, portador do CPF nº ______________ e 
RG nº ______________, DECLARA para os devidos fins à inexistência de fato 
superveniente impeditivo à sua participação no Processo Licitatório. 
 
Local e Data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação.  
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ANEXO V 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ  
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA 

 
(modelo) 

 
 
 
 
 
 
 
A  empresa ______________ inscrita no  CNPJ sob o  nº  ______________, por intermédio 
de seu representante legal Sr (a) ______________, portador do CPF nº ______________ e 
RG nº ______________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V, do art 27, da Lei nº 
8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (-----).  
 
Local e Data 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação.  
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ANEXO VI 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 
 

DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO 
 

(modelo) 
 
 
 
 
A Empresa ________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por intermédio do 
seu representante legal Sr(ª) ________________, inscrito(a) no Cadastro Nacional de 
Pessoa Física sob o nº ________________ declara, não possuir em seu quadro societário, 
servidor público do Município de Afonso Cláudio/ES, e que atende, plenamente, o que 
estabelece o inciso III, do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

 
 

Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação (nº 02). 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 29 

 

ANEXO VII 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

Contrato de prestação de serviços que entre 
si celebram o Município de Afonso 
Cláudio/ES, por meio do Fundo Municipal de 
Saúde e a empresa ____________. 

 
 
O Município de Afonso Cláudio/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ/MF nº 27.165.562/0001-41, por meio do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no 
CNPJ/MF nº 13.966.711/0001-67, com sede à Praça da Independência, nº 341, Centro, 
Afonso Cláudio/ES, neste ato representado pela Gestora/Secretária Municipal de 
Saúde, Sra. Silvia Renata de Oliveira Freisleben, brasileira, casada, portadora do CPF nº 
758.288.987-87 e RG nº 599.433/ES, residente e domiciliada à Rua Paulo Saleme, nº 23, 
Bairro da Grama, Afonso Cláudio/ES, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE 
ou PREFEITURA e de outro lado a empresa ___________ inscrita no CNPJ sob nº 
__________, estabelecida ___________, neste ato representada pelo Sr(a). ___________, 
portador do CPF nº _________ e RG nº ___________,  adiante denominado simplesmente 
CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO, nos termos das Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, Edital de Pregão Presencial Nº 017/2019, nos autos do 
Processo Nº 0010810/2018, parte integrante deste instrumento, independentemente de 
transcrição, juntamente com a proposta apresentada pela Contratada, ficando, porém, 
ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 - Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva em equipamentos odotológicos, periféricos e compressores, 
contemplando o fornecimento de mão de obra especializada e reposição de materiais 
e peças, conforme abaixo descrito e demais especificações técnicas, quantidades e 
prazos estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação, parte 
integrante deste instrumento independente de transcrição. 
 
 1.2 - Dos serviços a serem prestados: 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. 
  
1.2.1- Da Manutenção Corretiva: a manutenção corretiva tem por finalidade corrigir falhas 
e defeitos no funcionamento dos equipamentos/aparelhos, não tendo periodicidade definida, 
sendo realizada a qualquer tempo, no prazo máximo de 12 horas do contato feito pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES/ES. 
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1.2.1.1 - A Contratada deverá prestar atendimento a tantas visitas, quantas forem 
necessárias, as quais serão solicitadas através de chamadas via e-mail ou outra forma 
eletrônica, efetuadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Afonso Cláudio.  
1.2.1.2 - Registrar todo atendimento através de Ordem de Serviço, que deverá ser assinada 
pelo Técnico da Contratada e pelo Responsável das Unidades de Saúde. 
1.2.1.3 - A Contratada deverá substituir peças dos equipamentos citados no Anexo I do 
Edital de Licitação, parte integrante deste instrumento independente de transcrição, sempre 
que verificada sua necessidade, em função do desgaste natural decorrente da utilização ou 
de defeitos técnicos, por outra de configuração idêntica, original e nova, por ocasião da 
execução de manutenção corretiva, sem qualquer acréscimo no valor do contrato.                                                                                         
1.2.1.4 - Realizar uma verificação de todos os equipamentos constantes da relação em 
anexo, com a apresentação de relatório técnico da situação de todos os equipamentos, 
dentro de uma programação estabelecida pela Secretaria de Saúde de Afonso Cláudio. 
 
1.2.2 - Da Manutenção Preventiva: compreende como manutenção preventiva, entre 
outros, os serviços de reparos para eliminar defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso 
normal, incluída a substituição de peças gastas ou inajustáveis, porventura necessárias, 
visando restabelecer o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos manutendidos.  
1.2.2.1 - A visita de manutenção preventiva deverá ocorrer 1 vez por semana e 
compreender, no mínimo um check list de verificações que deve ser apresentado 
mensalmente pela Contratada junto com a Nota Fiscal/Fatura.  
 
1.2.3 - Dos Prazos de Atendimento: 
1.2.3.1 - Atender aos chamados das manutenções corretivas, no prazo máximo de 12 (doze) 
horas, contados a partir da hora de abertura do chamado.  
1.2.3.2 - Executar a manutenção necessária, observando o prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas para entregar o equipamento/aparelho em plena condição de operacionalidade, 
ou a emissão de laudo técnico da necessidade de substituição da(s) peça(s) danificada(s), 
para avaliação e autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES/ES.   
1.2.3.3 - Realizar o reparo necessário, na condição apresentada no item anterior - emissão 
de laudo técnico da necessidade de substituição da(s) peça(s) danificada(s), para a 
respectiva avaliação e autorização do Setor competente - entregando o respectivo 
equipamento consertado, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar do aceite.  
1.2.3.4 - Disponibilizar, quando o reparo devido exceder 72 (setenta e duas horas), 
equipamentos/aparelhos de reposição, que compõem um consultório e periféricos.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: 
2.1 - O valor total do presente contratato é de R$ ____ (__________), conforme 
discriminado no anexo.  
2.1.2 - No preço estão inclusos todos os custos e despesas, diretos e indiretos, lucro, 
tributos, impostos, taxas, contribuições, emolumentos e encargos de qualquer natureza ou 
espécie, bem como os custos com materiais e equipamentos utilizados na execução dos 
serviços ou outros custos necessários ao fiel cumprimento do contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
3.1 - O valor total do Contrato, será pago em parcelas mensais equivalente a R$ ___ 
(_______).  
3.2 - A Contratante pagará à Contratada pelo serviço efetivamente prestado, até o 10º 
(décimo) dia útil do mês, mediante a apresentação Nota Fiscal/Fatura correspondente, 
condicionado ainda aos critérios abaixo: 
3.2.1 - Preenchimento e envio das Notas Fiscais/Faturas em conformidade com a legislação 
vigente. 
3.2.2 - Conferência dos serviços contratados e executados, por meio do atesto do fiscal do 
contrato na Nota Fiscal/Fatura, conforme especificações e obrigações assumidas em 
contrato. 
3.2.3 - Apresentação, juntamente com as Notas Fiscais/Faturas, das Certidões referentes à 
Regularidadde Fiscal e Trabalhista.  
3.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendentes quaisquer 
critérios exigidos nos subitens anteriores, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária. 
3.4 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das 
obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 
3.5 - A Contratante não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais ou gravames 
futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da Contratada, nas aplicações de 
impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
3.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à 
Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 
partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção 
a ser paga pela Contratante. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS FONTES DE RECURSOS: 
4.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato 
correrão à conta do orçamento municipal, a saber: 10 01 10 301 0043 - Projeto/Atividade: 
2.120 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal - Elemento de Despesa: 
330903900000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Jurídica - Fonte de Recurso: 
12030000 - Recursos do SUS - Ficha: 0000065.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
5.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados à partir da data de 
assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 
limite de 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
5.1.1 - A prorrogação será precedida de prévia justificativa, autorização da autoridade 
competente e manifestação da Procuradoria Municipal. 
5.2 - A prestação do serviço deverá ser iniciada no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data de assinatura do Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
7.1 - Compete à CONTRATADA: 
7.1.1 - Utilizar, na execução do serviço contratado, pessoal que atenda, dentre outros, aos 
seguintes requisitos:  
a) qualificação para o exercício das atividades que lhe forem confiadas;  
b) bons princípios de urbanidade;  
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c) pertencer ao seu quadro de empregados. 
7.1.2 - Realizar as manutenções corretivas, unicamente por chamado/agendamento que 
serão feitos pela Secretaria Municipal de Saúde. 
7.1.3 - Emitir protocolo de controle de entrada e saída para os equipamentos/aparelhos que 
necessitarem de remoção para reparo em sua oficina, com identificação da Empresa (papel 
timbrado), em três vias, onde conste: numeração seqüencial, discriminação do equipamento, 
a necessidade da remoção, marca, nº de patrimônio, série, nome da Unidade, data e hora, e 
as assinaturas de entrega e recebimento por parte do Técnico responsável e por parte da 
Unidade respectiva.  
7.1.4 - Fazer acompanhar as Ordens de Serviço, o respectivo protocolo de controle de 
entrada e saída, para todos os equipamentos/aparelhos respectivos que tiverem a 
necessidade de remoção para conserto. 
7.1.5 - Devolver à Unidade respectiva os equipamentos retirados para reparo em sua 
oficina, devidamente higienizado e embalado com plástico filme ou plástico bolha. 
7.1.6 - Preencher as Ordens de Serviços através de blocos de assistência fornecidos pela 
Contratada, onde serão preenchidas as ocorrências e serviços realizados, inclusive troca de 
peças, identificando-as, bem como os equipamentos, o número de seu patrimônio/série, a 
data da prestação do serviço e horário. 
7.1.7 - Registrar as ocorrências e serviços preenchendo as Ordens de Serviço em 03 (três) 
vias, que devem ser assinadas e carimbadas pelo Técnico responsável e pelos 
Supervisores das Unidades, atestando assim a sua realização, sendo a primeira via 
destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES, a segunda ao 
responsável pela Unidade atendida e a terceira para a Contratada. 
7.1.8 - Nas solicitações emergenciais, a Contratada deverá manter registro escrito da 
convocação, em que conste data e hora, nome do servidor da Unidade demandante que a 
transmitir, nome de seu empregado que a receber e descrição da ocorrência. 
7.1.9 - Apresentar mensalmente, junto com a Nota Fiscal e/ou Fatura, Relatório de execução 
dos serviços, devidamente assinado pelo Responsável Técnico da Contratada. 
7.1.10 - Fornecer informações sempre que solicitada sobre o andamento dos serviços de 
manutenção que estiverem pendentes. 
7.1.11 - Garantir os serviços executados pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, a contar 
da data de sua aceitação, que será concretizada com a assinatura na Ordem de Serviço do 
Responsável pela Unidade atendida. 
7.1.12 - Manter os seus técnicos identificados por crachás e uniformizados, quando em 
serviço, devendo substituir imediatamente, qualquer um deles, que seja considerado 
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do Contratante. 
7.1.13 - Comunicar imediatamente à Contratante, os casos de desligamento de algum 
técnico da Contratada pertencente à equipe responsável pela prestação de serviços, objeto 
deste Contrato. 
7.1.14 - Observar que quando do comparecimento do Técnico a qualquer uma das Unidades 
demandante, para a execução dos serviços, este deverá apresentar-se obrigatoriamente ao 
Setor Administrativo da respectiva Unidade. 
7.1.15 - Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o 
adimplemento das obrigações decorrentes do Contrato. 
7.1.16 - Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES os eventuais 
casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, após a verificação do 
fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias 
consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados. 
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7.1.17 - Responder integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus empregados/ 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita. 
7.1.18 - Prestar serviços com eficiência e pontualidade, observadas as disposições que 
sobre o assunto, forem baixadas pela Contratante. 
7.1.19 - Responsabilizar-se pelo transporte dos técnicos relativo ao deslocamento (ida e 
volta) dos mesmos, para os atendimentos às Unidades. 
7.1.20 - Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro 
de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e civis, seguros, taxas, encargos 
sociais, transporte, alimentação, uniformes, e quaisquer outras que forem devidas referentes 
aos serviços executados por seus empregados, decorrente do objeto do presente 
instrumento. 
7.1.21 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 
empregados/prepostos, durante o período em que estiverem efetuando os serviços 
pertinentes a este Contrato, bem como por todo e qualquer dano que venham a causar às 
instalações da Contratante e/ou de terceiros.  
7.1.22 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos, 
aparelhos e a outros bens de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido 
ocasionados por seus técnicos durante a execução dos serviços. 
7.1.23 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que 
praticada por seus técnicos no recinto da Contratante. 
7.1.24 - 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. 
7.1.25 - Fornecer todo o material e equipamento necessário listados no Anexo I do Edital de 
Licitação, parte integrante deste instrumento independente de transcrição, para a perfeita 
execução dos serviços a serem contratados, sendo que o material empregado deverá ser de 
boa qualidade, novo e original sempre de acordo com as normas da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas visando  manter os equipamentos de acordo com o 
recomendado pelo fabricante, já incluídos no valor do contrato , impossibilitando qualquer 
acréscimo para aquisição dos mesmos. 
7.1.26 - Permitir à Contratante fiscalizar e gerenciar os serviços, objeto deste, que estiverem 
sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo o 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. 
7.1.29 - Retirar e transportar, por conta própria, qualquer equipamento/aparelho 
odontológico e médico até sua oficina, promovendo de igual forma o seu retorno ao local da 
instalação, mediante controle do Setor competente da Contratante, em caso de eventual 
necessidade. 
7.1.30 - Comunicar formalmente a Contratante, antes da realização do serviço, caso se 
constate que o custo da manutenção excede em 50% o valor de um equipamento novo 
compatível (de mesma função e qualidade, ou superior). 
7.1.31 - Aplicar somente peças novas e originais, indicadas pelos fabricantes dos 
equipamentos, não podendo valer-se em nenhuma hipótese de itens recondicionados, de 
mercado paralelo ou de outra procedência, sem expressa autorização prévia da Contratante. 
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7.1.32 - Apresentar mensalmente e sempre que solicitado, documentos que comprovem a 
procedência das peças destinadas à substituição. 
7.1.33 - Informar formalmente, o nome do preposto da empresa que ficará responsável pelo 
contato com a Contratante, para receber as autorizações, solicitações e instruções 
passadas através da Secretaria Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES.  
7.1.34 - Colocar à disposição da Contratante técnicos de seu quadro, com comprovada 
experiência e capacitação técnica, previamente identificados, para os atendimentos nos 
horários de 08:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. 
7.1.35 - Prestar assistência técnica através de funcionários de seu quadro permanente, com 
formação técnica, qualificados através de cursos ou treinamentos na manutenção de 
equipamentos e aparelhos odontológicos, das marcas pertencentes a este objeto, 
comprovando através de cópia dos respectivos certificados. 
7.1.36 - Disponibilizar equipamentos de reposição que compõem o consultório e seus 
periféricos, quando o reparo do equipamento exceder 72 horas, sendo: amalgamador, 
aparelho fotopolimerizador, compressor, mochos, caneta de alta rotação, micro motor, 
contra-ângulo e aparelhos de RX.  
7.1.37 - Montar e desmontar equipamentos das Unidades , quando necessário, nos casos 
de mudanças para outros locais. 
7.1.38 - Emitir laudo técnico e/ou relatórios que justifiquem as substituições dos 
equipamentos que demandam por consertos freqüentemente ou que não mais apresentem 
condições de reparo, devidamente assinado pelo Responsável Técnico da Contratada, 
ficando facultado ao Contratante a solicitação de outro parecer técnico. Caso verifiquem-se 
informações inverídicas, ficará a Contratada passível das penalizações cabíveis. 
7.1.39 - Manter durante o prazo de execução contratual, no que for compatível com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação que precedeu o ajuste, devendo em caso contrário, comunicar imediatamente à 
Contratante e providenciar o retorno à condição anterior, sob pena de se considerar 
rescindido, nos termos do artigo 78, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93; 
7.1.40 - Cumprir perfeita e integralmente as obrigações decorrentes do presente contrato, 
sujeitando-se em caso de inadimplemento, às multas nele estabelecidas e às demais 
sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, em especial ao disposto no artigo 77 do 
mencionado diploma legal. 
7.1.41 - A Contratante poderá, a qualquer tempo, transferir o equipamento do local de 
instalação, devendo, entretanto comunicar sua intenção à Contratada com antecedência e 
por escrito.  
 
7.2 - Compete à CONTRATANTE:  
7.2.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus 
trabalhos dentro das condições estabelecidas neste intrumento. 
7.2.2 - Comunicar a Contratada as irregularidades havidas na execução dos serviços. 
7.2.3 - Fiscalizar e gerenciar as prestações dos serviços por parte da Contratada.  
7.2.4 - Permitir livre acesso dos técnicos da Contratada aos equipamentos para execução 
dos serviços de manutenção. 
7.2.5 - Comunicar prontamente a Contratada toda e qualquer anormalidade no 
funcionamento dos equipamentos sob manutenção, bem como prestar as informações e os 
esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da mesma. 
7.2.6 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários aos 
empregados da Contratada para prestação dos serviços. 
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7.2.7 - Notificar à Contratada, por escrito quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, 
em função da prestação de serviços. 
7.2.8 - Efetuar o pagamento à Contratada, na forma estabelecida no Contrato. 
7.2.9 - Providenciar as inspeções de execução, com vistas ao cumprimento dos prazos pela 
Contratada. 
7.2.10 -  Acompanhar as manutenções preventivas e corretivas. 
7.2.11 -  Atestar a execução dos serviços nas respectivas Ordens de Serviços. 
7.2.12 - Fiscalizar a prestação dos serviços por parte da Contratada. Quando o serviço for 
prestado in loco, o Supervisor(a) de Unidade, Centro de Referência e Pronto Atendimento, 
designarão um responsável para acompanhamento e fiscalização do serviço. 
7.1.13 - Fiscalizar o Contrato de prestação de serviços e avaliar todo serviço executado pela 
Contratada, verificando se o mesmo foi efetivamente realizado, em conformidade com o 
solicitado em cada Ordem de Serviço; 
7.1.14 - Realizar visitas de inspeção na oficina da Contratada, sem a necessidade de prévio 
agendamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES: 
8.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à 
aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 

8.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de 
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo 
reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; 
8.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma 
de execução dos serviços; 
8.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de 
licitação e na Lei 8.666/93. 

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções 
ao licitante contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por 
cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; 
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, 
Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente 
nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, em toda a Federação, 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 alínea "c". 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 36 

 

8.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são 
cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa 
compensatória por perdas e danos (alínea "b"). 

8.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes 
regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá 
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso 
de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como 
infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende 
aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o 
prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser 
observada a regra do art. 110 da Lei 8.666/1993; 
(d) O contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas 
no curso da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações 
enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua 
apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e 
adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante 
que deverá ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à 
análise da Procuradoria Municipal. 

8.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela 
Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao 
licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
8.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem 
também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser 
descontados da garantia prestada pela contratada. 
8.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor 
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
8.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos 
lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, será objeto de 
imediata apuração observando-se o devido processo legal. 
 
CLÁUSULA NONA - DA REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO DO CONTRATO: 
9.1 - Os preços ajustados para a execução dos serviços objeto deste Contrato são fixos e 
irreajustáveis para o período de 12 (doze) meses, podendo, no entanto, ser repactuados, 
desde que seja observado o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, contados da data 
Contratada ou da data da última repactuação eventualmente havida, mediante a 
demonstração analítica do aumento ou da diminuição dos custos da prestação dos serviços, 
de acordo com Planilha de Custos e Formação de Preços atualizada, a ser fornecida pela 
Contratada, devidamente instruída com os documentos comprobatórios do aumento ou da 
diminuição dos custos da execução dos serviços. 
9.2 - O contrato também poderá sofrer reequilíbrio, nos casos elencados no art.65 da Lei nº 
8.666/93, a qualquer tempo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 
10.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos 
artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS:  
11.1 - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em Lei, após 
manifestação formal da Procuradoria Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 
12.1 - A Contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços 
objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VÍNCULO: 
13.1 - O presente não gera ao Contratado qualquer vínculo empregatício e ao Contratante 
nenhum encargo social ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios e normas 
estabelecidas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO: 
14.1 - A fiscalização será realizada pela Contratante, através de servidores formalmente 
designado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, 
competindo-lhe atestar a realização do serviço, observando as disposições deste Contrato, 
sem o que não será permitido qualquer pagamento.  
14.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de 
verificar a perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições.  
14.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  
14.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial 
quanto à qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições 
avençadas. 
14.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização 
tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das 
penalidades previstas no referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.  
14.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em 
nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que 
venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: 
15.1 - Representará a Contratada na execução do ajuste, como gestor do contrato, o Sr(a) 
___________________________ (nome completo, nacionalidade, profissão e condição 
jurídica do representante da empresa). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: 
16.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer 
questões oriundas da presente contratação. 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
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E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
 
Afonso Cláudio/ES, em ____ de ________________ de 2019. 
 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO/ES 
SILVIA RENATA OLIVEIRA FREISLEBEN 

GESTORA/SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATANTE 

 
 

_________________________ 
CONTRATADA 

 
 
Testemunhas:  
01)___________________________                  02)___________________________ 
 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Edital

Nº000017/2019

ANEXO I-A

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

6.576,630 78.919,5600001 12,000MESES00003207

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA na prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos odontológicos, periféricos e
compressores, contemplando o
fornecimento de mão de obra especializada
e reposição de materiais e peças.

78.919,56
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