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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO 

 

1.1 Este Termo de Referência tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos a ser atendido na 

AQUISIÇÃO DE  UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL (UOM) COM CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO para zona rural ou áreas de difícil acesso e para áreas descobertas de Saúde Bucal, 

a fim de atender as necessidades da rede municipal de saúde de Moreno - PE, conforme especificações, 

exigências e quantidades contidas neste instrumento. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

  

2.1 A licitação para o objeto pretendido justifica-se pela necessidade de UNIDADE ODONTOLÓGICA 

MÓVEL (UOM) COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO para atender à população residente na 

zona rural ou áreas de difícil acesso de Moreno-PE, levar atendimento à população em situação de risco. 

Tendo uma extensão territorial de 196.073 Km2, possui uma população de 56.696 habitantes, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2010), com situação domiciliar 88,5% habitantes 

na área urbana e 11,5% área rural. Moreno tem população estimada de 63.792 habitantes (2021). 

A rede municipal de Atenção à Saúde da atenção básica do município de Moreno possui 17 

Unidades de Saúde da Família (USF), sendo 08 equipes de Saúde Bucal, o que representa uma cobertura 

de Atenção Básica de 89,64% ou considerando Estratégia Saúde da Família com cobertura de 76,43 % 

referente a dezembro de 2021. E com cobertura de Saúde Bucal considerando a Estratégia Saúde da 

Família tem-se uma cobertura de 43,60% no primeiro quadrimestre de 2021. 

 

2.2 A aquisição DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL (UOM) COM CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO será para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde que, por sua vez, 

atende a demanda da população em geral e que precisa desse tipo de serviço, garantindo melhoria do 

atendimento.  

A partir de um diagnóstico e planejamento estratégico em saúde, voltado para as necessidades 

dos usuários em áreas de difícil acesso, foi verificada a importância das Unidade Móvel Odontológica, 

para compor a rede de Atenção Básica, como meio complementar de inclusão e acessibilidade dos 

munícipes de Moreno à assistência odontológica. 

 

3 – DA ESTRUTURA DOS SERVIÇOS E SUAS DESCRIÇÕES 
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3.1 – O serviço a ser adquirido, as formas de apresentação e as quantidades estimadas estão 

especificados no item II (dois) e III (três) desse TR: 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Sem prejuízo dos deveres inerentes à natureza dos serviços e dos derivados legais e 

regulamentares, as empresas que se dispuserem a participar deste processo deverão estar aptas a cumprir 

e obedecer aos seguintes critérios e necessidades: 

4.1-  Fornecer a UOM com condições físicas compatíveis com os padrões de acolhimento e 

humanização do SUS, atendendo também ao conceito de Ambiência, bem como recursos humanos 

capacitados para um atendimento de qualidade;  

4.2 - Fornecer o Objeto da Licitação, dar garantia, cumprir os prazos estabelecidos na proposta, contados 

a partir da data da assinatura do contrato. 

4.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.4 - A UOM e os equipamentos deverão estar de acordo com padrões e normas técnicas de saúde e 

vigilância sanitária vigentes em nosso país; Apresentar Licença de funcionamento expedido pela 

Vigilância Sanitária Municipal e Documento emitido pelo DETRAN;  

4.5 - Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.  

 4.6- Permitir ao servidor fiscal do contrato, acompanhar e recusar os equipamentos que não atenderem 

ao objeto deste Termo de Referência; 

4.7 Remover, as suas expensas, o veículo que estiver em desacordo com as especificações básicas ou 

que apresentar defeito ou descordo no serviço de adaptação, ou quando for constatado dano em 

decorrência do transporte, providenciando a substituição/troca do mesmo, no prazo de 15 dias úteis, 

contados da a partir notificação que lhe for entregue oficialmente.  

4.8 Ser concessionária autorizada ou montadora. 

 

5- DEVERES DO CONTRATANTE  

  

5.1 - Acompanhar a execução do objeto deste Termo de Referência e efetivar a satisfação do crédito da 

contratada nos termos dispostos neste instrumento, no respectivo Edital e no Contrato; 

5.2 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela contratada e que sejam 

pertinentes ao objeto do presente Termo de Referência; 

5.3 - Notificar por escrito a CONTRATADA, por qualquer irregularidade relacionada ao contrato; 

5.4 - Servir-se dos equipamentos da UOM exclusivamente para os fins convencionados;  
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5.5 – Gerir o Contrato através do gestor de contratos da Secretaria Municipal de Saúde sob a 

responsabilidade do Secretário de Saúde. 

 

6 –ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

 

Características do Veículo 

 Veículo 0 Km tipo Van ano/modelo não inferior a 2021; 

 Cor branca; 

 Combustível – Diesel; 

 Potencia mínima de 127CV; 

 Freio a disco nas 4 rodas; 

 Rodagem Simples; 

 Entre - eixo de mínima 3.200mm; 

 Travas elétricas, portas deslizantes na lateral no compartimento traseiro;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Comprimento externo de no mínimo 5mtrs; 

 Capacidade de carga útil de no mínimo 1.510 kg; 

 Veículo dotado de todos acessórios exigidos por lei. 

Os materiais solicitados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 

normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, 

etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº. 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). É obrigatória a indicação da MARCA 

 

7 - ADEQUAÇÕES EXTERNAS 

2.1 - Coberturas Externa (Toldos) – fornecimento e instalação de toldo (2,00m x 3,00m), ma cobertura 

tipo retrátil, confeccionada em lona tipo pantógrafo para resistir a umidade, desvanecimento, mofo e 

etc., estrutura metálica fixado externamente. 

 

3 - ADEQUAÇÕES INTERNAS – COMPOSIÇÃO DOS AMBIENTES 

 

3.1- HABITÁCULO DO MOTORISTA E PASSAGEIRO 

Habitáculo do motorista e passageiro original do veículo. Ambiente dotado de banco do motorista 

(original do veículo) e banco estofado em courvin para acomodação de 02 (dois) passageiros, todos com 

cinto de segurança; 

- 01 (uma) divisória entre o habitáculo e a sala principal de atendimento; 
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3.2 – CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 

Sala coletiva, em ambiente isento de saliências do tipo caixa de roda, todos os mobiliários devem ser 

instalados na unidade. 
 

A – Mobiliários: 

Gabinetes e Armários – Confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e externo, com 

puxadores tipo alça, com acabamento em pintura de cor clara. Os cantos e bordas serão devidamente 

boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários, e os tampos além de serem arredondados 

receberão tratamento e pintura que irá oferecer maior proteção, impermeabilização e facilitar a limpeza 

e assepsia. Todas as gavetas serão instaladas com corrediças metálicas e mecanismo de travamento 

(evita abertura durante a locomoção da Unidade); 

Composto por: 

• 01 (um) conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório dotado de 02 (duas) cubas de aço inox 

AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento de pedal. 

• 01 (um) gabinete modular do tipo gaveteiro para guarda de produtos diversos; 

• 01 (um) gabinete modular com sistema retrátil para o armazenamento de periféricos; 

• 01 (um) gabinete com prateleiras; 

• 01(um) armário aéreo. 

 

TODO O REVESTIMENTO DA PARTE INTERNA DA UNIDADE DEVERA SER COM 

MATERIAL NOVO DE PRIMEIRO USO 

 

4. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
 

- Fornecimento e instalação de 01 (um) Aparelho de Ar Condicionado tipo Split embutido com potência 

de no mínimo 9.000 BTU(s), inclusive instalações elétricas, refrigeração e drenagem; 

- Fornecimento e instalação  de 01 (um) Aparelho Exaustor de ar saturado com vazão de no mínimo 

125 m³/h; 

- Fornecimento e instalação de Luminárias com lâmpadas fluorescentes de 2x20w, com reatores 

eletrônicos (bi-volts); embutidas no teto interior da unidade. 

- Fornecimento e instalação 01 (um) kit display para sabonete líquido e toalheiro; 

 

Equipamentos Odontológicos: 

 

Fornecimento e instalação 01 (um) Consultório Odontológico composto por: 

- Cadeira: totalmente automática base em aço maciço protegida, sistema de elevação por moto redutor 

de rosca sem fim; Com volta a zero, movimentos de subida e descida do assento e encosto; Estofamento 
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em espuma de alto revestimento, anti-deformante. Montado sobre estrutura rígida e apoio lombar, 

revestida com material laminado, encosto de cabeça anatômico, removível com regulagem de altura; 

- Equipo: acoplado à cadeira, braço articulável com travamento mecânico através de haste localizada 

na lateral do braço; Mangueiras lisas, sem ranhuras ou estrias, pedal progressivo; Reservatório de água 

translúcido e pressurização automática; Caixa de comando em poliestireno de alto impacto; composto 

por seringa tríplice de bico giratório autoclável; 01 (um) terminal triplo com spray para alta rotação e 

01 (um) terminal triplo com spray para micromotor; 

- Refletor: com luz branca e fria, intensidade ajustável gradativamente até 20.000 lux, através de botão 

localizado no pedal da cadeira; protetor frontal; Cabeçote com acabamento liso, giro livre de 620º; 

puxadores bilaterais; braço articulável, movimento horizontal e vertical; espelho multifacetado; 

- Unidade de água (auxiliar): estrutura construída em tubo de aço com tratamento anticorrosivo; cuba 

removível, com ralo para retenção de sólidos; condutor de água constituído em aço inox; dotado de um 

sugador para saliva e sangue, com sistema de válvula pneumático, com acionamento automático; filtro 

intermediário de fácil acesso para limpeza; saídas de ar comprimido e água pressurizada; Tomada 

elétrica de três pinos. 

- 01 (um) Mocho a gás com estofamento sem costuras, apoio lombar; assento ergonômico. Sistema de 

elevação mecânica com alavanca de fácil acionamento; Ajuste de aproximação do encosto por 

mecanismo de fácil acionamento. 

- 01 (uma) Autoclave com câmara em aço inox, capacidade de 12 Litros. Válvula a vácuo, selo de 

segurança; painel de controle com leds e botões indicativos das funções, manômetro com escalas de 

pressão e temperatura, puxador com sistema de segurança para despressurizarão automática; 2 (duas) 

bandejas com suporte em aço inoxidável. 

- 01 (um) Compressor Odontológico totalmente isento de óleo, deslocamento de ar a 5 bar/80 psi = 

110L/min, 120V ou 220V/60Hz, pressão máxima = 8 bar/120 psi; Reservatório com pintura interna 

com capacidade de no mínimo 25 litros (vertical); Motor de 1,5 HP, com regulador de pressão com 

manômetro, filtro coalescente de 0,01 microns, Protetor térmico no motor. Medidas (cxlxh): 

37x41x67cmm, tempo de enchimento do reservatório de 80 a 120 psi = 0´32”. Trabalhando na pressão 

0-10BAR 0-150 PSI, tensão 220V/230V e potência 10W, 

 

- Dreno automático para retirada do condensado do reservatório; 

 

OBS: 

- Todos os Equipamentos odontológicos com apresentação de Registro no Ministério da Saúde emitido 

pela ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) conforme Resolução: RDC 59- 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, do fabricante. 
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- A Empresa Licitante não sendo fabricante dos equipamentos odontológico terá que apresentar Carta 

de Solidariedade do fabricante dos mesmos, no cumprimento da garantia;  

 

7. DO LOCAL DE RECEBIMENTO  

 

7.1 - O local de entrega da Unidade Odontológica Móvel (UOM) é o Departamento de Transporte da 

Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua João Fernandes Vieira, 213 - Centro -Moreno/PE- 

CEP: 54800-000, no mesmo local onde funciona a Secretaria de Saúde de Moreno, cujos contatos 

podem ser feitos pelo telefone (81) 3535-3448, devendo a entrega ser realizada entre 08:00h e 12:00h, 

de segundas às sextas-feiras; 

7.2 – O prazo de entrega será de no máximo 90 (noventa) dias após o recebimento da nota de empenho. 

 

8. PENALIDADES 

 

8.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na execução, 

garantida a prévia defesa, ficará a contratada sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93.  

 

8.2 - Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado na execução do objeto deste Termo de 

Referência, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente 

justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, 

serão aplicadas à Contratada as seguintes cominações, cumulativamente ou não: 

 

I - advertência; 
 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a) pelo atraso no atendimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global, por 

dia decorrido 

 

b) pela recusa em realizar o atendimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do (s) bem (s); 

 

c) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no atendimento, entendendo-se como recusa o 

atendimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da notificação: 10% (dez por cento) 

do valor global; 
 

d) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor 

contratado, para cada evento; 
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e)suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Vitória de Santo Antão, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior; 

 

8.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couberem às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações 

 

8.4 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis; 

 

8.5 - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias 

alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por 

qualquer outra forma prevista em lei.   

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1. Os recursos para fazer face às despesas com a presente contratação ocorrerão por meio dos recursos 

do Fundo Municipal de Saúde.  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

FUNÇÃO 10 SAÚDE 

SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA 

PROGRAMA 1301 ATENÇÃO BÁSICA 

AÇÃO 1.310 ATENÇÃO BÁSICA 

DESPESAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 

10. GARANTIA DOS VEÍCULOS 

 

10.1 Os veículos descritos neste Termo de Referência, deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) 

meses com relação ao fabricação do veículo, equipamentos que vão compor o veículo e na 
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adaptação do serviço, contada a partir da aprovação e recebimento definitivo do mesmo, sem 

limite de quilometragem e com todos os acessórios de segurança exigidos pelo COTRAN. 

  

10.2  Os serviços de assistência técnica aos veículos adquiridos serão prestados, por profissionais 

especializados, pelo período da garantia estipulada pela fabricante, contados a partir do 

recebimento definitivo dos veículos. 

 

10.3  A garantia abrange qualquer conserto/substituição de peças ou equipamentos que apresentem 

desgaste prematuro e/ ou defeitos de fabricação , bem como a mão de obra necessária para sua 

execução, sem acarretar ônus para o contratante, exceto se a ocorrência do dano se der por dolo, 

imperícia ou mau uso por parte dos servidores da contratante. Em suma, todas as garantias serão 

asseguradas conforme preconizado no código do consumidor (Art. 24 da Lei Nº 8078/1990), no 

manual do fabricante e demais normas que regem o tema; CONTRAN e demais itens exigidos 

por lei. 

11 . DO VALOR E DA QUANTIDADE 

Item Especificação Unid Quant Valor Unit Valor Total 

01 

Unidade 

Odontológica 

Móvel - UOM 

Uni 01 282.540,83 282.540,83 

 

12 - ASSISTENCIA TECNICA PARA OS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO  

A empresa vencedora que não estiver o endereço de sede dentro de um raio de no máximo 150 km da 

sede da Prefeitura Municipal de Moreno, deverá indicar o endereço de assistência técnica, através de 

declaração da empresa prestadora. 

 

13. PRAZO DE EXECUÇÃO E DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

13.1 O prazo de vigência/execução do contrato será até o dia 12 (doze) messe, a contar da data da 

assinatura, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

14. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) 

 

14.1 Para fins de habilitação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverão ser exigidos das empresas 

interessadas os seguintes documentos: 

 

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a 

licitante fornecido a qualquer tempo veículo(s) similar(es) ao especificado no Anexo I deste 

Edital, devendo o atestado conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou 

qualquer outra forma de que o Pregoeiro/Equipe de Apoio possa valer-se para manter contato 

com a empresa declarante. 

 



 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORENO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

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

Fone: 3535-3448 

 

b) Comprovação, no caso de não ser fabricante do veículo, de que a licitante é detentora da 

concessão do fabricante para comercializar o objeto desta licitação, nos termos da 

Deliberação CONTRAN n° 64, de 30 de maio de 2008, bem como da Lei Federal nº 

6.729/1979. 

 

15.  FORMA DE PAGAMENTO 

 

15.1 - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da contratada, por ordem 

bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, do mês subsequente após a entrega da unidade móvel 

odontológica e a apresentação de Nota Fiscal. 

 

15.2 - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar ainda: 

 

a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União/INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, comprovando 

a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada. 

  

Vitória de Santo Antão, 06 de junho de 2022 

 

 

         

RAMON NASCIMENTO DA SILVA 

Secretário Exec. De Gestão 

  

LADYODEYSE SANTIAGO 

Secretária de Saúde 
 


