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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei n°. 10.520, de 

17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, e demais normas legais pertinentes à matéria. 

 

02. DO OBJETO: 

 
2.1. Constitui o objeto do presente instrumento A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE MORENO, 

POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações e quantitativos 

constantes do presente Termo de Referência. 

 

03. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

 
3.1. Considerando a necessidade de viabilizar as aquisições dos instrumentais odontológicos, 

indicados no objeto desse processo para atender as demandas advindas de toda a rede de 

Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de MORENO, de forma a garantir o 

atendimento dos pacientes e o suporte terapêutico necessário ao tratamento dos principais 

agravos de saúde da população morenense. 

 

3.2.Considerando que é dever do Estado contribuir para manutenção da saúde dos cidadãos, inclusive 

prestando assistência aos necessitados. O direito à vida é o mais fundamental dos direitos, 

sendo a assistência à saúde a via principal para assegurá-lo.  

 

3.3 A Constituição Federal em seu Art. 196 reza: 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. 

 

3.4 A presente compra se justifica face a demanda e ao interesse público presente na 

necessidade da utilização dos instrumentais odontológicos nas unidades de saúde, para 

atendimento adequado aos munícipes. 

3.5. Por todo exposto, ratificamos que se faz necessária de realização de Licitação pelo 

sistema de Registro de Preço, para possibilitar aquisições, eventuais e parceladas dos 

instrumentais odontológicos de forma a garantir o pleno abastecimento da Rede de Saúde 

Bucal do município de Moreno. 

 

3.6. Em tempo, salientamos que os preços dos instrumentais, descritos nesse termo de 

referência tiveram por base as médias de preços pesquisadas nos Banco de Preços Oficiais, 

nos quais utilizamos os valores encontrados. Portanto, ratificamos que os valores indicados 

nesse Termo de Referência (em anexo, Mapa de Preços elaborado para construção das 
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médias de preços) foram compostos pela média entre os valores dos Bancos de Preços, e com 

isso validamos que esses valores estimativos estão equivalentes e satisfatoriamente aqui 

aplicáveis.  

 

04. DA JUSTIFICATIVA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
4.1  Considerando a grande demanda de utilização desses equipamentos e ao mesmo tempo a 

necessidade de controle e racionalização do gasto público, o Registro de Preços apresenta-se 

como ferramenta comprovadamente eficiente na busca por melhores preços, mantendo-os 

registrados para uma futura e eventual contratação conforme a necessidade e disponibilidade 

de recursos orçamentários,  com previsão de entrega parcelada, bem como pelo fato de não 

ser possível definir previamente o quantitativo a ser demandado por esta Secretaria, conforme 

disposto no art. 3º, incisos II, III e IV do Decreto 7.892/2013. 

4.2 Por fim, a adoção do SRP se justifica, tendo em vista:  
 

a) A necessidade da contratação é frequente/recorrente, situação que caracteriza a 
necessidade contínua de aquisição de determinado produto ou de prestação de um 
dado serviço, porém, não sendo possível mensurar previamente o exato quantitativo 
total a ser fornecido do produto ou a quantidade de vezes em que o serviço será 
demandado ao longo do exercício financeiro, considerando que tal consignação 
depende da demanda da unidade administrativa, de forma a não permitir a realização 
de contratação convencional; 

b) O FMS de Moreno não detém espaço para estoque dos produtos, seja para evitar o seu 
perecimento, ou ainda para facilitar a logística de suprimentos (armazenamento, 
movimentação, transporte, controle) 

 
 

05. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO  

 

Considerando as justificativas supracitadas e a real necessidade de aquisição das 

quantidades registradas para cada item foi obtida com base na demanda estimada para 12 

meses de abastecimento apresentada pela Coordenação de Saúde Bucal, levando em 

consideração o consumo médio no ano anterior  e a demanda oriunda das Unidades de saúde 

do município de Moreno. 

 

06. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
6.1. Os itens objeto desse processo e a planilha orçamentária que servirá de base para 
elaboração das propostas de preços dos licitantes. 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT 
VALOR 

MÉDIO UNIT. 
VALOR MÉDIO 

TOTAL 

1 Afastador Minessota. Instrumento 
produzido em aço inoxidável. 

Unidade 40 
 R$                 

12,26  
 R$             

490,40  

2 
Alavanca Seldim Curva no. 1L adulto em 
aço inoxidável autoclavável com registro 
no Ministério da Saúde  

Unidade 60 
 R$                 

37,60  
 R$          

2.256,00  
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3 
Alavanca Seldim Curva no. 1R adulto 
em aço inoxidável autoclavável com 
registro no Ministério da Saúde  

Unidade 60 
 R$                 

34,84  
 R$          

2.090,40  

4 
Alavanca Seldin Reta no 2 adulto em 
aço inoxidável autoclavável com registro 
no Ministério da Saúde.  

Unidade 110 
 R$                 

30,98  
 R$          

3.407,80  

5 Aplicador de Hidróxido de Cálcio duplo. 
Produzido em aço inoxidável. 

Unidade 40 
 R$                 

11,02  
 R$             

440,80  

6 Arco Endodôntico Young metálico para 
uso odontológico 

Unidade 40 
 R$                   
8,62  

 R$             
344,80  

7 Arco Endodôntico Ostby de plástico para 
uso odontológico. 

Unidade 40 
 R$                   
9,08  

 R$             
363,20  

8 
Bandeja metálica sem separação em 
aço inoxidável 22x12x1,5cm 
(comprimento x largura x altura) 

Unidade 100 
 R$                 

36,45  
 R$          

3.645,00  

9 
Bandeja metálica sem separação em 
aço inoxidável 22x9x1,5cm 
(comprimento x largura x altura) 

Unidade 120 
 R$                 

34,65  
 R$          

4.158,00  

10 Cabo de Espelho bucal clínico em aço 
inoxidável 

Unidade 180 
 R$                 

11,08  
 R$          

1.994,40  

11 Cabo para bisturi nº3 em aço inocidável 
autoclavavel 

Unidade 80 
 R$                   
8,15  

 R$             
652,00  

12 
Colgadura individual em aço inoxidável 
autoclavável grampo para radiografia 
periapical 

Unidade 50 
 R$                   
3,89  

 R$             
194,50  

13 
Curetas de dentina (escavador) nº 17 
em aço inoxidável, embalagem individual 
e registro no Ministério da Saúde 

Unidade 50 
 R$                 

16,09  
 R$             

804,50  

14 
Cureta de Goldman - Fox nº 4 

Unidade 30 
 R$                 

42,60  
 R$          

1.278,00  

15 Cureta Cirúrgica Lucas nº 85 em aço 
inoxidável. Autoclavável. 

Unidade 40 
 R$                 

14,80  
 R$             

592,00  

16 
Cureta McCall n. 1-10 periodontal, em 
aço inoxidável autoclavável com registro 
no Ministério da Saúde. 

Unidade 70 
 R$                 

36,36  
 R$          

2.545,20  

17 
Cureta McCall n. 13-14 periodontal, em 
aço inoxidável autoclavável com registro 
no Ministério da Saúde. 

Unidade 70 
 R$                 

67,30  
 R$          

4.711,00  

18 
Cureta McCall n. 17-18 periodontal, em 
aço inoxidável autoclavável com registro 
no Ministério da Saúde. 

Unidade 70 
 R$                 

37,05  
 R$          

2.593,50  

19 
Cureta McCall n. 19-20 periodontal, em 
aço inoxidável autoclavável com registro 
no Ministério da Saúde. 

Unidade 70 
 R$                 

22,93  
 R$          

1.605,10  
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20 
Cureta Gracey n. 1-2 periodontal, em 
aço inoxidável autoclavável com registro 
no Ministério da Saúde.  

Unidade 70 
 R$                 

23,90  
 R$          

1.673,00  

21 
Cureta Gracey n. 3-4 periodontal, em 
aço inoxidável autoclavável com registro 
no Ministério da Saúde.  

Unidade 70 
 R$                 

35,58  
 R$          

2.490,60  

22 
Cureta Gracey n. 5-6 periodontal, em 
aço inoxidável autoclavável com registro 
no Ministério da Saúde.  

Unidade 70 
 R$                 

47,75  
 R$          

3.342,50  

23 
Cureta Gracey n. 7-8 periodontal, em 
aço inoxidável autoclavável com registro 
no Ministério da Saúde.  

Unidade 70 
 R$                 

19,18  
 R$          

1.342,60  

24 
Cureta Gracey n. 11/12 periodontal, em 
aço inoxidável autoclavável com registro 
no Ministério da Saúde.  

Unidade 70 
 R$                 

41,94  
 R$          

2.935,80  

25 
Cureta Gracey n. 13-14 periodontal, em 
aço inoxidável autoclavável com registro 
no Ministério da Saúde.  

Unidade 70 
 R$                 

15,26  
 R$          

1.068,20  

26 
Cureta longa para Pulpotomia nº 3 

Unidade 80 
 R$                 

35,58  
 R$          

2.846,40  

27 
Descolador de Molt nº 09 

Unidade 30 
 R$                 

63,36  
 R$          

1.900,80  

28 
Descolador de periósteo 7 mm. 
Tamanho 16 cm. Produzido em aço 
inóxidável esterilizável 

Unidade 45 
 R$              

178,33  
 R$          

8.024,85  

29 
Esculpidor de Hollemback n. 3ss em aço 
inoxidável autoclavável com registro no 
Ministério da Saúde. 

Unidade 50 
 R$                 

10,48  
 R$             

524,00  

30 

Espátula de inserção de resina modelo 
n.1/2, com corpo renhurado para apoio 
digital e pontas ativas adequadas à 
função, ser resistente aos métodos 
normalmente usaados de desinfecção e 
esterilização. Em aço inoxidável 
autoclavável. 

Unidade 80 
 R$                 

72,27  
 R$          

5.781,60  

31 Espátula odontológica para cimento n.70 
dupla, em aço inoxidável autoclavável. 

Unidade 50 
 R$                 

19,49  
 R$             

974,50  

32 

Espelho bucal n.5, imagem frontal de 
precisão, confeccionado em aço 
inoxidável, superfície espelhada, 
passível de esterilização em meios 
físicos-químicos. 

Unidade 120 
 R$                   
3,26  

 R$             
391,20  

33 
Fórceps adulto n.01 em aço inoxidável 
autoclavável com registro no Ministério 
da Saúde  

Unidade 70 
 R$              

100,55  
 R$          

7.038,50  

34 
Fórceps adulto n.16 em aço inoxidável 
autoclavável com registro no Ministério 
da Saúde  

Unidade 70 
 R$                 

81,78  
 R$          

5.724,60  
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35 
Fórceps adulto n.17 em aço inoxidável 
autoclavável com registro no Ministério 
da Saúde  

Unidade 70 
 R$                 

81,78  
 R$          

5.724,60  

36 
Fórceps adulto n.18L em aço inoxidável 
autoclavável com registro no Ministério 
da Saúde  

Unidade 70 
 R$                 

85,11  
 R$          

5.957,70  

37 
Fórceps adulto n.18R em aço inoxidável 
autoclavável com registro no Ministério 
da Saúde  

Unidade 70 
 R$                 

88,09  
 R$          

6.166,30  

38 Fórceps Odontológico Adulto n. 65 em 
aço inoxidável 

Unidade 70 
 R$                 

84,91  
 R$          

5.943,70  

39 Fórceps Odontológico Adulto n. 68 em 
aço inoxidável 

Unidade 70 
 R$                 

77,58  
 R$          

5.430,60  

40 Fórceps Odontológico Adulto n. 69 em 
aço inoxidável 

Unidade 70 
 R$                 

67,90  
 R$          

4.753,00  

41 Fórceps Odontológico Adulto n. 150 em 
aço inoxidável 

Unidade 70 
 R$                 

86,57  
 R$          

6.059,90  

42 
Fórceps adulto n. 151 em aço inoxidável 
autoclavável com registro no Ministério 
da Saúde.  

Unidade 40 
 R$                 

79,81  
 R$          

3.192,40  

43 
Fórceps odontopediátrico n.1 em aço 
inoxidável autoclavável com registro no 
Ministério da Saúde 

Unidade 40 
 R$                 

79,59  
 R$          

3.183,60  

44 
Fórceps odontopediátrico n.2 em aço 
inoxidável autoclavável com registro no 
Ministério da Saúde 

Unidade 40 
 R$                 

73,03  
 R$          

2.921,20  

45 
Fórceps odontopediátrico n.3 em aço 
inoxidável autoclavável com registro no 
Ministério da Saúde 

Unidade 30 
 R$                 

75,43  
 R$          

2.262,90  

46 Grampo Endodôntico para isolamento 
absoluto n. 00 em aço inoxidável 

Unidade 20 
 R$                 

15,75  
 R$             

315,00  

47 Grampo Endodôntico para isolamento 
absoluto n. 14 em aço inoxidável 

Unidade 20 
 R$                 

20,59  
 R$             

411,80  

48 Grampo Endodôntico para isolamento 
absoluto n. 26 em aço inoxidável 

Unidade 20 
 R$                 

19,45  
 R$             

389,00  

49 Grampo Endodôntico para isolamento 
absoluto n. 200 em aço inoxidável 

Unidade 20 
 R$                 

19,05  
 R$             

381,00  

50 Grampo Endodôntico para isolamento 
absoluto n. 201 em aço inoxidável 

Unidade 20 
 R$                 

16,40  
 R$             

328,00  

51 Grampo Endodôntico para isolamento 
absoluto n. 202 em aço inoxidável 

Unidade 20 
 R$                 

12,37  
 R$             

247,40  

52 Grampo Endodôntico para isolamento 
absoluto n. 203 em aço inoxidável 

Unidade 20 
 R$                 

12,74  
 R$             

254,80  

53 Grampo Endodôntico para isolamento 
absoluto n. 204 em aço inoxidável 

Unidade 20 
 R$                 

12,09  
 R$             

241,80  
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54 Grampo Endodôntico para isolamento 
absoluto n. 206 em aço inoxidável 

Unidade 20 
 R$                 

15,73  
 R$             

314,60  

55 Grampo Endodôntico para isolamento 
absoluto n. 210 em aço inoxidável 

Unidade 20 
 R$                 

18,12  
 R$             

362,40  

56 Grampo Endodôntico para isolamento 
absoluto n. 212 em aço inoxidável 

Unidade 20 
 R$                 

16,13  
 R$             

322,60  

57 
Kit de calcadores endodônticos tipo 
Paiva com 03 unidades de calcadores. 
Em aço inoxidável. 

Unidade 30 
 R$                 

23,38  
 R$             

701,40  

58 Kit de limas Hendstroem 1ª série Unidade 50 
 R$                 

44,15  
 R$          

2.207,50  

59 Kit de limas Hendstroem 2ª série Unidade 30 
 R$                 

44,15  
 R$          

1.324,50  

60 

Kit de peças de mão de uso 
odontológico contendo 1. Caneta de Alta 
Rotação odontológica: Spray Triplo, 
Formato ergonômico com ranhuras 
antiderrapantes, sistema de fixação de 
brocas com uso de saca brocas, 
Rolamentos de Cerâmica, Rotação 
Máxima de 450.000 RPM, Esterilizável a 
135°C. Conexão Borden. Com registro 
na ANVISA. 2. Micromotor: Corpo 
metálico, com sistema de conexão no 
equipo odontológico tipo universal 
Borden e conexão tipo intra no contra 
ângulo/peça reta. Autoclavável a 135°C. 
20.000 rpm (máx.) Com registro 
ANVISA. 3 Contra ângulo: Composto por 
partes metálicas (liga de alumínio e aço 
inoxidável). Brocas fixadas por meio da 
lâmina-trava na cabeça do contra 
ângulo. Redução: 1:1. Rotação máxima 
40.000 RPM. Autoclavavel a 135°C. 
Com restro ANVISA. 4. Peça Reta: 
Corpo metálico (aço inox e alumínio), 
compatível com sistema INTRA. 
Autoclavável a 135°C. Até 20.000 RPM. 
Com registro ANVISA. 5. Lubrificante 
Spray.  

Unidade 30 
 R$              

586,33  
 R$       

17.589,90  

61 

Kit Sistema Cânula Aspiradora para 
canais radiculares - permanente em aço 
inox. Contendo 01 cânula aspiradora e 
03 agulhas (pontas) de diferntes 
diâmetros. 

Unidade 20 
 R$                 

34,64  
 R$             

692,80  

62 
Lamparina metpalica a álcool - 
lamparina uso gabinete odontológico de 
aço inox com combustão a álcool 

Unidade 10 
 R$                 

24,51  
 R$             

245,10  

63 Lima para osso Schluger 9-10 produzida 
em aço inoxidável. Autoclavável. 

Unidade 20 
 R$                 

48,11  
 R$             

962,20  
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64 

Limas Hand Protaper sistema de 
preparo de canais radiculares. Kit com 
06 limas (Sx, S1, S2, F1,F2,F3) com até 
21 mm de comprimento cada. 

kit 35 
 R$                 

15,28  
 R$             

534,80  

65 

Limas Hand Protaper sistema de 
preparo de canais radiculares. Kit com 
06 limas (Sx, S1, S2, F1,F2,F3) com até 
25 mm de comprimento cada. 

kit 120 
 R$                 

96,82  
 R$       

11.618,40  

66 

Limas Hand Protaper sistema de 
preparo de canais radiculares. Kit com 
06 limas (Sx, S1, S2, F1,F2,F3) com até 
31 mm de comprimento cada. 

kit 60 
 R$                 

19,91  
 R$          

1.194,60  

67 
Pavil para lamparina À alcool Unidade 

35 
 R$                   
5,17  

 R$             
180,95  

68 
Perfurador de Ainsworth (para dique de 
borracha/ isolamento absoluto) em aço 
inoxidável. Unidade 

15 
 R$              

105,43  
 R$          

1.581,45  

69 
Pinça Anatômica Dissecção 12 cm. Unidade 

20 
 R$                 

13,70  
 R$             

274,00  

70 Pinça clínica odontológica de algodão 
com 15cmm. Em aço inoxidável.  Unidade 

120 
 R$                 

17,59  
 R$          

2.110,80  

71 
Pinça Palmer para Grampo de 
isolamento absoluto. Produzida em aço 
inoxidável. Unidade 

15 
 R$                 

78,94  
 R$          

1.184,10  

72 
Placa de vidro média, 7,5 cm de largura 
x 14,5 cm de comprimento com 10mm 
de espessura, polida - uso odontológico.  Unidade 

25 
 R$                 

13,37  
 R$             

334,25  

73 

Ponta para ultrassom - Ponta Tip ou 
Inserto Perio Sub para Ultrassom. 
Característica: - Rosca Externa - 
Autoclavável Unidade 

60 
 R$                 

65,41  
 R$          

3.924,60  

74 
Porta Agulha Mayo Hegan reta 14cm. 
Instrumento produzido em aço 
inoxidável. Unidade 

160 
 R$                 

38,49  
 R$          

6.158,40  

75 
Porta Algodão em aço inox altura 10 cm 
x 8m de diâmetro com tampa e abertura 
na parte superior. Unidade 

20 
 R$                 

52,37  
 R$          

1.047,40  

76 
Porta amálgama de plástico de no 
mínimo 15 com autoclavável no registro 
no Ministério da Saúde. Unidade 

20 
 R$                 

14,66  
 R$             

293,20  

77 
Porta detrito com tampa e abertura na 
parte superior, aço inoxidável, altura 10 
cm diâmetro 08 cm sem mola. Unidade 

20 
 R$                 

60,89  
 R$          

1.217,80  

78 
Porta matriz tipo Tofflemire infantil de 
aço inox Unidade 

20 
 R$                 

32,63  
 R$             

652,60  

79 
Porta matriz tipo Tofflemire adulto de 
aço inox Unidade 

40 
 R$                 

50,70  
 R$          

2.028,00  

80 Régua endodôntica  Unidade 15 
R$                   

6,96 
R$             

104,40 
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81 
Reservatório de água (tipo garrafa) para 
cadeira odontológica com capacidade de 
1000ml. Unidade 

20 
 R$                 

89,35  
 R$          

1.787,00  

82 

Seringa para anestésico tipo Carpule 
com dispositivo de aspiração (refluxo) 
em aço inoxidável autoclavável com 
registro no Ministério da Saúde. Unidade 

160 
 R$                 

60,28  
 R$          

9.644,80  

83 

Sindesmótomo para uso odontológico 
em cirurgia de ponta fina em aço inox 
passível de esterilização em meio físico-
químico Unidade 

135 
 R$                 

21,11  
 R$          

2.849,85  

84 
Sonda Explora odontológica n. 05 Unidade 

80 
 R$                 

32,87  
 R$          

2.629,60  

85 
Tesoura  Cirurgica Golman Fox 
Seeilhada n/16-05 Unidade 

100 
 R$                 

40,08  
 R$          

4.008,00  

86 

Tesoura cirpurgica reta e pontiaguda 
com aproximadamente 12cm em aço 
inoxidável autoclavável com registro no 
Ministério da Saúde. Unidade 

200 
 R$                 

21,61  
 R$          

4.322,00  

TOTAL GERAL 
 R$     
218.794,45  

  
 

07. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA 

 
7.1. O Contrato/Ata decorrente do presente processo terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados da data de sua assinatura. 
 

8. Habilitação Técnica: 

 
8.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante Atestado(s) de 

Capacidade Técnica fornecida(s) por pessoa(s) de direito público ou privado, demonstrando 

os serviços executados pelo licitante (emitido com período máximo de 12 (doze) meses da data 

desse certame). 

 

8.3.1. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações 

necessárias à comprovação (contratos, notas fiscais e outros) para dar legitimidade aos 

atestados de capacidade técnica apresentados. 

 

8.3.2. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem 

qualquer outro em desacordo com as exigências do edital do processo. 

 

9. Habilitação Econômico-Financeira 

 
9.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 

distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso 

de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação 
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homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a 

licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório; 

 

9.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos 

distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio; 

 

9.3. A certidão descrita acima somente é exigível quando a certidão negativa de Falência ou 

Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio contiver a ressalva 

expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos. 

 

9.4. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de 

acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da 

licitante ou de seu domicílio. 

 

9.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10. ENTREGA DOS PRODUTOS 

 
10.1. Os produtos deverão ser entregues, conforme necessidades pedido emitido pela 

Secretaria Municipal de Saúde, a qual formulará o pedido via e-mail, tendo a licitante o prazo 

de até 15 (quinze) dias úteis para entregar a mercadoria solicitada. 

 

10.2. Os produtos entregues em desacordo com a proposta de preços serão devolvidos a 

fornecedora, que terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar a troca. 

 

10.3. Não será admitida em hipótese alguma, a substituição dos ITENS ofertados por produtos 

de marcas diferentes das ofertadas na proposta contratada. 

 

10.4. À entrega deverá seguir à risca o pedido prévio em descrição e quantidade, todos 

insumos de saúde conferidos com liberação do responsável autorizado da unidade. 

 

10.5. A entrega de produtos em outras localidades, não será aceita como justificativa para o 

atraso na entrega do prazo estipulado pelo Município de Moreno – PE.  

 

10.6. O objeto deste processo  deverá ser entregue, pelas empresas vencedoras, por sua 

conta, risco e expensas, nas quantidades solicitadas pelo Gestor do Fundo Municipal de 

Saúde, através de ORDEM DE FORNECIMENTO no seguinte local: Rua Prefeito Antonio 

Lemos, nº 1947, Nossa Senhora de Fátima, CEP 54.800-000, Moreno – PE.  Os itens poderão 

ser recebidos de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 14h00min, MEDIANTE 

AGENDAMENTO PRÉVIO.  

 

10.7. Caso algum dos produtos entregue apresente alguma avaria em suas embalagens ou 

então seja detectado algum problema que possa impedir o uso de tais produtos no decorrer do 

prazo de validade, o fornecedor deverá efetuar a troca dos mesmos em até 48 (quarenta e oito) 
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horas, a contar da notificação, sem ônus adicional para a Secretaria Municipal de Saúde de 

Moreno. Salvo quando o problema ou defeito for ocasionado por mal uso ou manuseio ou  

ainda o acondicionamento incorreto dos produtos. 

 

11. DA PROPOSTA 

 

11.1. Deverão ser levados em consideração os elementos a seguir na elaboração das 

propostas: 

 

11.1.1. Valor unitário e valor total dos itens, com apenas duas casas decimais após a vírgula; 

11.1.1.2. Valor total que será expresso em real e por extenso. 

 

12 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE: 

 

12.1. Os produtos serão recebidos: 

12.1.1. Provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade das especificações 

constantes neste termo de referência. 

 

12.1.2. Definitivamente, após a conformidade das especificações constantes neste termo de 

referência, e sua consequente aceitação, que se dará em até 02 dias úteis a partir do 

recebimento. Essa etapa será executada por um farmacêutico(a) que será designado(a) como 

Gestor(a) do Contrato, para efeito de verificação da conformidade das especificações 

constantes neste termo de referência e validação do recebimento em definitivo. 

 

12.1.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o submetem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 

no dia do esgotamento do prazo. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA CONTRATADA 

 

13.1. Executar de acordo com a sua proposta, normas legais, edital e cláusulas contratuais/Ata 

de Registro de Preços, o fornecimento pactuado, assumindo inteira responsabilidade pelos 

mesmos; 

 

13.2. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 

n°. 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 

13.3. Prestar à ADMINISTRAÇÃO todas as informações e dados por ela solicitados, desde que 

disponíveis e do conhecimento da fornecedora. 

 

13.4. A FORNECEDORA deverá entregar os materiais de acordo com a solicitação formalizada 

pela pelo município de Moreno - PE. 

 

13.5. Os produtos a serem entregues deverão ser de 1ª qualidade, estando sujeitos a 

devolução. 
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13.6. Quando necessário, o Gestor e Fiscal do Contrato poderá solicitar, no ato da entrega dos 

produtos a apresentação LAUDOS de qualidade conforme estabelece a Lei Federal de nº 

9.787/1999, Artigo 3º, § 4.º 

 

13.8. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicado neste 

termo de referência, em estrita observância as especificações constantes no mesmo, 

acompanhado do recibo de entrega e da nota fiscal, devendo ainda indicar detalhadamente o 

fabricante, a marca e o prazo de garantia. 

 

13.09. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da entrega dos produtos de acordo 

com os artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

 

13.10. Atender prontamente a quaisquer exigências desta Secretaria, inerentes ao objeto do 

presente termo de referência; 

 

13.11. Comunicar à Secretaria de Saúde, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação; 

 

13.12. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 

execução do contrato. 

 

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 

O contratante obriga-se a: 

 

14.1. Efetuar o pagamento referente ao fornecimento dos produtos no prazo de até 30 (trinta) 

dias, após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pela Farmacêutica da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

14.2. Fiscalizar os pagamentos de acordo com o estabelecido neste termo de referência. 

 

14.4 Receber provisoriamente os produtos; 

 

14.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes neste termo de referência, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

 

14.5. Acompanhar o contrato através do gestor de contrato,  designado pela Secretaria de 

Saúde para o cumprimento das obrigações da Contratada; 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO 
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15.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

 

15.5 Fica estabelecido para a fiscalização deste objeto o Sr. Iago Bezerra de Lima  Gestor de 

Contratos da Secretaria de Saúde  de Moreno, servidor público do município. 

 

16. VALIDADE DAS PROPOSTAS 

 

16.1. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir da data estabelecida para a sua apresentação. 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
ATENÇÃO BÁSICA- ATB 
 
Unidade gestora: 6 – Fundo Municipal de Saúde 
Órgão orçamentário: 15000 – Secretaria de Saúde 
Unidade Orçamentária: 15001 – Fundo Municipal de Saúde 

Função:  10 - Saúde 
Subfunção: 301 – Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde 
Programa: 1301 – Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde 
Ação: 2.313 - Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde  
Despesa:  3.3.90.30.00 Material de Consumo  

18. DO VALOR TOTAL ESTIMADO  

 
18.1. O valor global estimado como valor máximo permitido para essa contratação para 

aquisições, eventuais e parceladas, de Instrumentais é de R$ 218.794,45 (duzentos e dezoito 

mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme planilha 

com os itens e valores estimados, anexada (anexo I) desse Termo de Referência. 

 

19. ADJUDICAÇÃO 

 
19.1. A adjudicação se dará pelo menor preço por Item; 
 

20. UNIDADE FISCALIZADORA 
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20.1. A Secretaria Municipal de Saúde funcionará como unidade fiscalizadora. 
 

21. DAS PENALIDADES  

 

Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento 

exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 

com a Administração Municipal, pelo prazo de até 04 (quatro) anos, sem prejuízo da aplicação 

das multas previstas no edital e no contrato e demais cominações legais; 

 

A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

 Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 0,25% (zero vírgula vinte 

e cinco por cento) a de 1% (um por cento) do valor global do fornecimento, por dia 

decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

 

 Pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do 

prazo estipulado: 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor global contratado;   

 Pela demora em refazer o fornecimento ou corrigir falhas, a contar no fornecimento ou 

em substituir o medicamento, do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,25% 

(zero vírgula vinte e cinco por cento) a 1% (um por cento), do valor global 

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

decorrido;  

 Pela recusa da Contratada em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se 

como recusa não efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 

2,5% (dois vírgula cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor global contratado, ou 

do valor contratual remanescente ainda não cumprido; 

 Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, 

nº10.520/2002 e nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco 

por cento) a 1% (um por cento) do valor global do contrato, ou do valor contratual 

remanescente ainda não cumprido, para cada evento; 



 
 
 
 
 
 

PREFEITIRA MUNICIPAL DE MORENO 

FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE 

 

Rua João Fernandes Vieira, 213 - Centro - Moreno/PE - CEP: 54800-000 

Fone: 3535-3844 - e-mail: cacp.moreno@hotmail.com 

  As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias 

corridos a contar da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, 

cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão 

contratual; 

 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista 

do processo.  

22.  DOS PARTICIPANTES DA ATA: 

 

 A Secretaria Municipal de Saúde é o único participante deste Registro de Preços. 

  Órgão Gerenciador do Registro de Preços Secretaria Municipal de Saúde, 

especificações ANEXO II. 

23. DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

 Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante 

sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador 

e em observância aos limites previstos no Decreto Estadual nº 39.437, de 29 de maio de 

2013; 

 Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de 

Registro de Preços, devem consultar o Órgão Gerenciador da Ata que se manifestará 

sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação. 

 Cabe ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, inclusive quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar 

pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um Órgão Não 

Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 

Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes; 

 Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem, antes de solicitar adesão à Ata de 

Registro de Preços, realizar pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a 

vantajosidade dos preços registrados; 

 Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deve efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 

vigência da Ata; 
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 Compete ao Órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

Fornecedor da Ata das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento 

de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 

ocorrências ao Órgão Gerenciador; 

 A adesão de cada órgão não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento), dos 

quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços 

 A soma de todas as adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder o dobro 

do quantitativo registrado. 

24. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

 A secretaria de Saúde é o órgão gestor da ata de registro de preços e deverá: 

 Assinar a ata de registro de preços através do setor de Contratos; 

 Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos 

de adesão nos quantitativos determinados; 

 Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de 

preços; 

 Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço. 

 Observar os limites estabelecidos para os Órgãos participantes e não participantes nos 

termos do art. 10, incisos II e III do Decreto nº 42.530 de 2015. 

25. DA SUBCONTRATAÇÃO  

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste termo de referência;  
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26.  GARANTIAS  

26.1  O prazo de garantia dos instrumentais de uso odontológico, deverá ser de no mínimo 

noventa dias contra defeitos de fabricação a contar da data de entrega do material, de acordo 

com a natureza do produto e da descrição técnica detalhada na tabela do ITEM 6.1 deste 

Termo de Referência. 

27. DO REAJUSTE  

Não será concedido reajuste ou correção monetária no valor do contrato, estando assegurado 

o reestabelecimento do seu equilíbrio econômico financeiro inicial, na ocorrência de fato 

superveniente que implique a inviabilidade de sua execução, de acordo com a lei 8.666/93 e 

suas alterações posteriores.  

 

28. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
28.1. Será concedido o tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/06, 
observando-se a coluna “participação” indicada no Anexo A do presente Termo de Referência, 
onde: 
 
28.1.1. EXCLUSIVA: Item de participação exclusiva para empresas enquadradas como 
ME/EPP; 
28.1.2. AMPLA: Item de participação ampla para todos os interessados  
 
28.2. O Pregoeiro deverá adotar, como modo de disputa, o modelo aberto; 
 

Moreno, 17 de junho de 2022. 
 
 
 
 

        
DOUGLAS JOSÉ ABREU DA SILVA CRSTOVAM 

           Coordenador Interino de Saúde Bucal  
 

  
LADYODEYSE SANTIAGO 

Secretária de Saúde 
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ANEXO II 

Das Especificações do Registro de Preço 

 

1. DAS PARTES QUALIFICADAS NO REGISTRO DE PREÇOS 
 
1.1 Órgão Gerenciador do Registro de Preços 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
2. DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1 A (s) ATA (s) de REGISTRO DE PREÇOS, oriunda (s) do presente procedimento licitatório, 
a ser (em) firmada (s) entre o Município do Moreno e o (s) vencedor (es) do certame, terá 
validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

2.2 O Registro de Preços decorrente desta licitação será formalizado mediante a convocação 
do adjudicatário para a assinatura da ATA de REGISTRO DE PREÇOS, no prazo de 05 (cinco) 
dias, a partir da convocação. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1 Este Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizado por qualquer órgão da 
Administração Pública. 

3.2. O Município do Moreno, por meio da Secretaria de Saúde, será o órgão responsável pelos 
atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes deste instrumento. 
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3.3 A convocação dos prestadores de serviços, pelo Município do Moreno, será formalizada e 
conterá o endereço e prazo máximo em que deverão comparecer para retirar a respectiva 
Ordem de Serviço. 

3.4 O Detentor da Ata de Registro de Preços convocado na forma do subitem anterior que não 
comparecer, não retirar a Ordem de Serviço no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas na lei. 

3.5 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município do Moreno poderá indicar o 
próximo classificado a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo 
administrativo para aplicação de penalidades. 

 

4. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 

4.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 
passíveis de recomposição e reajuste, desde que comprovadas à ocorrência de situação 
prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65, bem como § 8º do artigo 65 da Lei 8.666/93, 
respectivamente, ou de redução dos preços praticados no mercado. 

4.2 Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro poderá 
solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município do 
Moreno, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista 
de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e 
posteriores à variação alegada à aquisição dos produtos, matérias primas, componentes ou de 
outros documentos. 

4.3 Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do 
artigo 65, bem como § 8º do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, 
poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

4.4 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 
registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor 
registrado será convocado pelo Município do Moreno para a alteração, por aditamento, do 
preço da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da 
publicação no Diário Oficial do Municipal. 

 

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR 

5.1 O fornecedor terá o seu registro de preços CANCELADO na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

a) Pela Administração, quando: 

I – Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 

II – Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 

III – Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

IV – Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Autorizações de 
Fornecimentos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

b) Pelo fornecedor, quando: 
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I – Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior; 

II – O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos materiais; 

5.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Município do Moreno fará o 
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores a nova ordem 
de registro. 

 
 

 


