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1.2 - O presente Termo de Referência visa detalhar os materiar's necessários para atenderas demandas
deste Município.

2. JUSTIFICATIvA
2,1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, arravés da Secrelaria Municipal de
Saúde, com o objetivo de oferecer aos usuários da rede municipal de saúde.

3. FUNDAMENTo LEGAL
3.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabeleceas Leis Federais
n" 8.666, de 21.06.1993 e 10024119, com suas alteÍações e todas as demais normas e legislações vigentes
e aplicáveis ao presente termo.

4. ESpECTFTcAÇôos opralnanAs Dos MATERTATs:
Aquisição de CONSULTORIO ODONTOLÓGICO para atender as necessidades daSecretaria
Municipalde Saúde do município de SÀO BERNARDO MA.

DISCRIMINAÇÃO QTD

,,1

I. oBJETo
I.1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA.

Írpu VLR UNT VALOR
TO'TAL

0l CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
O consultório Cart atende aos mais
exigentes critérios de qualidade em
equipamentos odontológicos. Apresenta
sistemas automatizadose de inteligência
artificial que proporcionam aô CD:
. Realizar suas três preferidas posições de
trabalhoque facilita o seu dia a dia.
. Realizar o Trendelemburg dando

segurança emcaso de lipotimia ou

desmaio do paciente.

0i 16.622,61 49.868.01
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. Regular a intensidade do refletor por
sensor de aproximação sem o toque das
mãos atendendo asnecessidades de
iluminância e a biossegurança.
. Selecionar as pontas automaticamente
alendendoaos principios de ergonomia
(tempos e movimentos )

5. Do QUANTITATIVo
5.1. As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o periodo de validade do
Contrato, reservando-se que o Municipio de SÃO BERNARDO. no direito de adquirir em cada item o
quanlitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ôu até mesmo abster-se de adquirir
quaisquer itens especifi cados.
5.2. A modalidade da licitação a critério da Comissão Permanente de Licitação (CPL).
5.3. O Contrato terá a vigência ate 3 I de Dezembro cie 2021, entrando em vigor na data da assinatura do
ajuste, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 5'i da lei federal 8.666/93 e alterações.

6.DA soLrcrrAÇÃo, Do LocAL E Do pRAzo DE ENTREGA.
6.1. Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da Secretaria Municipalde Saúde.
mediante emissão da ordem de fomecimento:
ó.2. Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados nas ordens de fomecimentoemitidas pela
Secretaria Municipal de Saúde;
ó,3. O prazo máximo para entrega será de até 05 (quinta) dias corridos, contados a paíirdo recebimento
da ordem de fornecimento.

7 - Do PAGAMENTO:
7. I . O pagamento será efetuado mensalmente. referente aos Materiais executados. após acomprovação de
que a empresa conratada está em dia com as obrigações pemnte o Sistema de Seguridade Social.
mediante a apresentação das Cenidões Negativas de Debitos como o INSS e o FCTS, no prazo não
superior a 30 (trinta) dias, contados da entÍega da Nota Fiscal de execução do objeto. devjdamente
atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais,
mediante apresentâção da Certidão Conjunta Negativa, ou Cerridâo Conjunta Positiya com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Divida Ativa da União.

7.1.1 - Comprovada a regularidade fiscal, o pagalliento dar-se-á diretamente na conta conente da
Contratada, junto ao Banco:................., Agência:.......... ......: e Conta Corrente:................. .

a Xo)r
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7.2. E vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital. em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de títu|o, sob pena de aplicação das
sanções previstas neste instrumento e indenização pelosdanos decorÍentes.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situaçâo
irregular, em desconformidade com item 7.1.

7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fomecimento.

8 - DA REcoMposrÇÃo Do EeurLÍBRro ECoNôMrco-FTNANCETRo Do coNTRATo:
8.1. Oconendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. a Administração poderá restabelecer a
relação pactuada, nos lermos do an. ó5, inciso ll, alínea d, da Lei n. 8.666/93, mediante comproyação
documental e requerimento expresso do contratado.

9 - ne RrscllrzlçÃo:
9.1. Contratânte indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos

Materiais entregues.

l0 - Dos DlRErros E RESPoNSABIL|DADES DÁs PARTES:
10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste ConÍato nas condições avençadas e da
Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. l0.2.Constituem obrigações da
Contratada:
I) Executar o Objeto às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contÍato; Il)
executar o Objeto. rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I DO
OBJETO e Anexo I:

III) Os materiais deverão ser executados integralmente e constante no caso de provimento
ininterruptamente, no caso de manutenção sempre qua requisitado conforme ordem de Fomecimento de
acordo com as necessidades das Secretarias municipais.

IV) Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplementodas obrigações
decorrentes deste Contrato; V) Não transferir. total ou parcialmente. o objeto deste Contrato;
VI) Sujeitar-se à mais ampla fiscalizaçâo por parte da CONTRATANTE. prestando todos os
esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocoÍram;
VII) Comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior. dentro do prazo de
02 (dois) dias úteis após a verihcação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em
até 05(cinco) dias consecutivos, a partir desua oconência, sob pena de não serem considerados;

VIII) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciár,rs. fiscais e comerciais decorrentesda execução do
presente contrato;
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IX) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigaçõesassumidas:

X) A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável. pela perfeita condição dos Materiais.
inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também. a dos Materiais que não aceitos pela
fiscalização da Contratante deverão ser tÍocados;

XI) Serão de direta e exclusiva responsabilidade d.' Contratada quaisquer acidentes que porventura
ocorram na execução do Objeto e o uso indevido de pateltes e registros.

10.3 .Constituem obrigações da Contratante

I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato:

D efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento:

ID designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com aexecução do

Contrato.

I1 _ DA TRoCA EVENTUAL DE DoCUMENToS:
11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada. será realizada através de
protocolo.
| 1.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

11.2, Encenada a etapa de lances da sessào públic4 o detentor da melhoÍ oferta deverá comprovar a
situação de regularidade, mediante entrega da documentação de habilitação com originais ou cópias
autenticadas no p@d§-3_(!!!:qLuas-!lqis de acordo «,m o subitem l6 deste edital de dispensa

12 - DA RESCISÃo Do CoNTRAT0:
t2.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito. a criterio da Contratante, independentemente de
interposiçâo judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art.55, inciso IX, da Lei no 8.666/93 e suas

alterações nos casos previslos nos artigos 77 e 78da referida lei.

13 . DAS SANÇÔES E PENALIDADES:

13.1. A licitante que ensejar o retardamento da execuçio do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execuçâo do objeto licitado. comportar-se de modoinidôneo. fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direitoprevio da citação e da ampla defesa. ficará impedida de licitar e contmtar
com a PrefeituraMunicipal de SAO BERNARDO, pelo pràzo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a pena.

13.2. A penalidade será obÍigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no casode suspensão de
licitaÍ, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, semprejuízo das demais cominações
legais.
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13.3.1. Advertênciai

13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de l0% (dez por cento), calculada sobre o
valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas:

13.3.3. Uutta, moratória simples, de 0.4% (quatÍo décimos por cento), na hipótese de atraso no
cumprimento de suas obrigações contratuais. calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensao temporária de participação em licitação e impedimento de contratarcom
Administração por periodo não superior a 2 (dois) anos. e

13,3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administração Pública

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, nâo prejudica a incidência cumulativa das

penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuizode outras hipóteses, em caso de

reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de

eventuais cotas mensais. expressamente previstas, facultada a defesa prévia do inteÍessado. no prazo de l0
(dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamenle com
os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, noprazo de l0 (dez) dias úteis.

13.5, Ocorrendo à inexecução de que Íata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante odireito de optar
pela ofeÍa que se apÍesentar como aquela mais vantajosa, pela ordem declassificação. comunicando-se.

em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL,para as providências cabíveis.

13.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita àsmesmas

condiçôes estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva daPrefeitura

Municipal de sÃO BERNARDO.

14 _ DoS cASoS OMISSOS:
14.1. Os casos omissos serão resolvidos as disposiçôes da Lei n' 8.666/93 e suas alterações posteriores,

e dos princípios gerais de direito

b 0ourl

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintespenalidades:
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no
httDs:,/r www.Dorta ldec praspublicas.corn.br/ I 81.

15.1. As certidões valerão nos prazos que lhes sâo próprios; inexistindo esse prazo, reputar-

se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

15.2. As cenidões expedidas pela Intemet, estão condicionadas à verificação desua

aulenticidade nos sites de cada órgào emissor.

15.3. As licitantes arcarão com todos ôs custos decorrentes da obtenção e apresentaçào dos

documentos para habilitação, a proposta de preços ir rcial e os documentos de habilitação deverão ser

anexados concomitante ao registro da proposta no sist,)ríla, as declarações e proposta inicial deverão ser

assinadas digitalmente aÍavés de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade.

15.4. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,

sejam omissas, apresentem inegularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que

discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto delmpugnação conforme o

art. 24 do Decreto 10024119.

15.4. Serào desclassificadas as propostas que n'1o atenderem às exigências do presente Edital e

seusAnexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos. capazes de dificultar o julgamento,

bem como aquelas que apresentem quaisquer ofeÍas de vantagens não previstas no edital. oupreços e

vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes Encerrada a etapâ de lancesda sessão pública, o

detentor da melhor oferta deveÉ comprovara situação de regularidade, mediante encaminhamento

entrega dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitaçâo e planilha da proposta em

midia no prazo de 3(três) dias úteis, paraconfirmar a autenticidade da documentação exigida conforme o

an. 26 do decreto 10.024/19

I6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITA(:.iO

16.1. A licitante vencedora deverá apÍesentaÍ. obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente

autenticada em cartório, a seguinte documentação:

l6.l.l HabilitaçãoJurídica

a) Requerimento de empresário, no casô de empresa individual. RG e CPF do Proprieúrio:

b) Ato constitutivo. estatuto ou contÍato social em vigor, devidamente registrado' em se

tratando de sociedades comerciais, e. no caso de sociedade poÍ ações, acompanhado de

documentos de eleição de seus administradores: RG e CPF dos Sóciosl

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercício:

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais. e ato de regisÍo ou autorizâção para funcionamento expedido

pelo órgão competente, quando a ati\ dade assim o exigir.

e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante. den[o do

exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante' dentro do

exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

)t

15 - PUBLICIDADE: 15.1 - Os extratos do Edital serão publicados

Rubíica: - Êí 
--
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Certidão Negativa da Dívida Ativa d Municipio de origeml

Certidão Negativa de Debitos do municÍpio de origem da licitante;

Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante
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16.1.2 RegularidadeFiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Naciol-:l de Pessoa Jurídica - CNPJ e QSE;

b) Certidão Conjunta Negativa, ou Certidâo Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de
Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da Uniâo. emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade paÍa com a
Fazenda Federal:

c) Certidão Negativa de Debitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida
pelo Estado do domicilio ou sede dc licitante, comprovando a regularidade para com a
Fazenda Estâduâl;

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa
do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante:

e) Certificado de Regularidade de Situação do FCTS CRF, emirido pela Caixa Econômica
Federal CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Carantia por Tempo de
Serviço;

0

c)

h)

D Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA, nos terrnos do artigo 2l da lei
Federaf no 5.99111973.

j) Licença de Funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, nos
termos do aíigo 2l da lei Federal n" j.991/1973: Estando o alvará com data de validade
expirada, a licitante deverá encaminhar o protocolo de pedido de renovaçâo acompanhado
da legislação local. observando o disposto no art. 25 da Lei n" 5.99l/1973

16.1,3 Quâlificaçâo Econômico-Finânceira:

â) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo canório distribuidor da sede do
licitante-

b) Balanço Patrimonial, devidamente reg istrado na Junta Comercial do Estado de origem da
licitante.

c) As empresas com menos de um €xercicio financeiro devem cumprir a exigência deste
subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura.

16.1.4 Regularidade Trabalhistâ:

a) Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em
cumprimento à Lei n' 12.4401201 l. Visando Çomprovar a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Tr.ibalho.

16.1.5 Qualificaçâo Técnica: Cumprimento do disposto no art. II, § l'do art. 30 da 8.666/93:

a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em
características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de
Capacidade Técnica. fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. poderá ser
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solicitado o devido contrato e nota fiscal referentes aoatestado supracitado para comproyação de
veracidade.

16.1.6 As c€rtidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo. reputar-se-ão válidas
por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

16.1.7 Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dosdocumentos
exigidos para a habilitação, exceto nos casos estabelecidos em lei.

16. I . 8 As licitantes arcarão com todos os custos decon entes da obtenção e apÍesentaçãodos documentos
para habi I itação.

São Bemardo MA. I 6 de novembro de 2021

Haroldo Aires ast ro
Secretário Municipal de Saúde

16.1.8 As certidões expedidas pela Intemet, estão condicionadas à verificação de suaautenticidade
nos sites de cada órgão emissor.


