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ESTADO DO PARk.
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 11 750 869/0001-70

Memo, n° 055/2018 - FMSA•
Acará/PA, 08 de Novembro de 2018

Ao.
fim,0 Senhor MARCELO SILVA
Chefe do Departamento de Licitação
Prefeitura Municipal de Acará
AcaráPA,

ERICKA
FABIOLA
AMORIM DE
DEUS:63251
604287

Assinado de forma digital por
ERICKA FABIOLA AMORIM DE
DEUS:63251604287
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Autoridade Certificadora
Raiz Brasileira v2, ou=AC
SOLUTI, ou=AC SOLUTI
Multipla, ou=Certificado PF A3,
cn=ERICKA FABIOLA AMORIM
DE DEUS:63251604287
Dados: 2019.03.27 23:30:55
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Senhor,
Com os cumprimentos rotineiros, encaminho a Vossa Senhoria proposta
de serviços dos consultórios odontologicos para Manutenção preventiva e corretiva de
equipo odontologico, da cadeira odontologica, do compressor de ar, da estufa
odontologica, da autoclave odontologica, da caneta de alta e baixa rotação do
micromotor com contra ângulo, do fotopolimerizador e do raio-x odontofogico com
suas especificações técnicas que serão necessárias para a abertura do processo
<

licitatorio da Secretaria Municipal de Saúde para o ano de 2018
Sem mais para o momento, desde já agradecemos
Atenciosamente,
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

6.2. A Contratada devera apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e
quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos
6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da
contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos

7.1- O Prazo de Vigência será de até .12dbze) meses, a partir de sua data e
assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente
8.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá'ser rigorosamente àquele descrito
no Termo de Referência e Nota de empenho. não sendo aceito em nenhuma hipótese,
outro diverso daquele.
8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos
fiscais, comeiciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atendei prontamente às
requisições e especificações deste TERMO DE REFERENCIA, a partir da solicitação
através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.
8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas,
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais. bem como
pelo seguro paragarantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade.
devendo apresentar, de imediato,quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes
de pagamento e quitação.
8.5. Responder integralmente pelasobrigações contratuais, nos termos do art. 70 do
Código de Processo Civil, no caso de. em qualquer hipótes9, os empregados da
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a'Contratante.
- 8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamerto, habihtação. contrataçâo, reg:stro profissional
de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas
Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da
CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada
inconveniente.
8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vitimas seus
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
8.9. Manter, na direção dos servços, representante ou preposto capacitado e idôneo
que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
8.10. Apresentar, no caso de pessoa juridica a cada pagamento, quando houver
fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e
FGTS.
8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes
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PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA
PODER EXECUTIVO

8.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados
e registrados segundo as normas da Lei OU terceiros devidamente contratados e
habilitados pela CONTRATADA:
8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e
manutenção, durante o prazo de execuçao dos serviços;
8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;
8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por
ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela
Contratante.
9. DAS OBRIGAÇÕESDA CONTRATANTE' .• .
9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se
for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
9.2. Assegurar os recursos orçamentaros e finariéiros para custear a prestação.
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação. através da unidade responsável por
esta atribuição.
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações
assumidas com a Contratada, bem çomo sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas tia presmção.
9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues
pela Contratada e aprovauos pelo setor responsável pelo recebimento.
10. DAS INFRACÕES E 'DAS ANçÕes 'ADMINISTRATIVAS
10.1. A disciplina das infrações e sariçc5es administrativas aplicáveis no curso da
licitação e da contratação é aquela prevista neste Termõ de Referência.
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ANEXO 1

QUANTIDADE DE
EQUIPAMENTOS
08 EQUIPO
ODONTOLÓGICO.

ÕÜ1ÃMENTÔi
1TEM 7ÇÂ
ODONTOLÓGICOS
Manutenção preventiva e corretiva de equipo
01

-

2

03

-

04

100 SERVIÇOS

08 CADEIRA
ODONTOLÓGICA.

100 SERVIÇOS

9 1108 COMPRESSOR
11

ODONTOLÓGICO.

100 SERVIÇOS

05 ESTUFA DE
ESTERELIZAÇÃO

50 SERVIÇOS

--

05

Manutenção preventiva e corretiva da
autoclave odontológica:
manutenção
preventiva
Especificação:
e
corretiva
de
auloclave
odontológica.
A
manutenção consiste em: substituição de
componentes, ajustes e reparos necessários, de
acordo com os manuais e normas técnicas
especificadas para o equipamento com peças de
reposiçã o inclusas.
Manutenção preventiva e corretiva de
caneta de alta rotação:
preventiva
Especificação:
manutenção
e
corretiva de caneta de alta rotação. A
manutenção consiste em: substituição de
componentes, ajustes e reparos necessários, de

QUANTIDADE DE
SERVIÇOS P112 MESES

1

odontológico:
Especificação: manutenção preventiva e corretiva
de equipo odontológica. A manutenção consiste
em: substituição de componentes, ajustes e
reparos necessários, de acordo com os manuais e
especificadas
para
normas
técnicas
o
equipamento com peças de reposição inclusas.
Manutenção preventiva e corretiva da cadeira
odontológica:
Especificação: manutenção preventiva e corretiva
de cadeira odontológica. A manutenção consiste
em: substituição de componentes, ajustes e
reparos necessários, de acordo com os manuais e
técnicas
especificadas
para
o
normas
equipamento com peças de reposição inclusas.
Manutenção preventiva e corretiva 1 6
compressor de ar:
manutençaopreventiva
Especificação:
e
corretiva de compressor de ar. A manutenção
consiste em: substituição de componentes,
ajustes e reparos necessários, de acordo com os
manuais e normas técnicas espcciticada. pan o
ecl11!pamento com peças
Manutenção preventiva e corretiva da estufa
odontológica:
preventiva
Especificação:
manutenção
e
corretiva de estufa odontológica. A manttençâo
consiste em: substituição de componentes,
ajustes e reparos necessários, de acordo 1. 0111 05
manuais e normas técnicas especificadas para o

!

-

05 AUTOCLAVE
DE
ESTERILIZAÇÃO

50 SERVIÇOS

-08 CANETE DE
ALTA ROTAÇÃO

-

-

100 SERVIÇOS

-

-

--

--

--
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07

08

09

acordo com os manuais e normas técnicas
especificadas para o equipamento com peças de
reposição inclusas.
Manutenção preventiva e corretiva de
micromotor cõin contra ângulo:
Especificação: manutenção preventiva e
corretiva de micromotor com contra angulo. A
manutenção consiste em: substituição (te
componentes, ajustes e reparos necessários, de
acordo com os manuais e normas técnicas
especificadas para o equipamento com peças de
reposição inclusas.
Manutenção preventiva e corretiva de
fotopolimerizadofl
Especificação:
manutenção preventiva e
corretiva de fotopolomerizador. A manutenção
consiste em: substituição de componentes,
ajustes e reparos necessários, (te acordo com os
manuais e normas técnicas especificadas para o
e q u ipamento com peças dei oposição _inclusas.
Manutenção preventiva e corretiva de raio x
odontológico:
manutenção preventiva e
Especificação
corretiva de rum x odontologico. A manutençao
consiste em: substilu ição de componentes,
ajustes e reparos necessário:, de acordo com os
manuais e normas técnica s especificadas para Ø
equipamento com peças de reposição inclusas.
-

08 MICRO MOTOR
C/ CONTRA
ÂNGULO.

100 SERVIÇOS

08
FOTOPOLIMERIZA
DOR

100 SERVIÇOS

03 APARELHO DE
RAIO X
ODONTOLÓGICO

30 SERVIÇOS
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