
 

 

 

OFÍCIO Nº 460/SMS/2018 

 

Jaciara-MT, 17 de maio de 2018. 

 

 

AO  

Excelentíssimo Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 

 

      

 

Excelentíssimo Senhor, 

 

 

 Devido à necessidade de se preservar os bens públicos e mantê-los sempre prontos e à 

disposição para atendimento da população, pois é sabido que é de competência do gestor da 

pasta cuidar dos bens que são colocados sob sua guarda e responsabilidade, assim, com o intuito 

de dar continuidade aos serviços prestados pela secretaria; 

 

 Também é dever do gestor, propiciar aos servidores melhores condições para execução 

dos serviços e para melhor atender os pacientes da rede pública de saúde. 

 

 Considerando que em decorrência do longo tempo de uso, alguns equipamentos 

instalados nos consultórios odontológicos, apresentam desgastes que inviabiliza a realização de 

procedimentos de recuperação, considerando a necessidade de assegurar qualidade no 

atendimento clínico aos usuários. 

 

  Diante de todo o exposto, constata-se a real necessidade de que seja realizado processo 

de Dispensa de Licitação que tem por objeto: “Contratação de empresa especializada para 

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos e hospitalares com 

fornecimento de peças para atendimento dos consultórios odontológicos das Unidades 

Básicas de Saúde do Município de Jaciara-MT”. 

 

 Sem mais, para o momento, agradecemos desde já a atenção de V.Exa. e renovamos-lhe 

as expressões de estima e consideração. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

IGOR SANTOS MASSON 

Coordenador de Saúde Bucal 

  



 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O presente termo tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para 

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos e hospitalares com 

fornecimento de peças para atendimento dos consultórios odontológicos das Unidades 

Básicas de Saúde do Município de Jaciara-MT”. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 Enfatizamos que, esta Secretaria tem buscado incessantemente atender as necessidades da 

população jaciarense, tentando encontrar a melhor solução dos problemas pertinentes a cada 

situação. Nesse sentido, tal contratação tem por finalidade suprir a demanda de manutenções, 

recuperação e reformas dos equipamentos odontológicos, utilizados nos consultórios das 

Unidades de Saúde que prestam atendimento à população deste município, otimizando e 

viabilizando maior qualidade e quantidade de atendimentos. 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1. As especificações dos materiais e equipamentos a serem adquiridos deverão compreender as 

especificações mínimas contidas abaixo:  

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 

Item Descrição 
Cód. 

TCE/MT 
Unid. Qtd Valor Unit. Valor Total 

1 

Serviços de manutenção preventiva 

e corretiva de equipamentos 

odontológicos e hospitalares com 

fornecimento de peças. 

215185-5 SER 8 R$ 4.350,00 R$ 34.800,00 

VALOR TOTAL R$ 34.800,00 

 

Valor Global: R$ 34.800,00 (Trinta e quatro mil e oitocentos reais). 

 

Obs: Caso os bens/serviços entregues pela Licitante vencedora não atendam às especificações 

contidas no Edital e na Proposta, ou apresentem quaisquer defeitos, as Unidades Básicas de 

Saúde os rejeitarão, devendo a Licitante vencedora, providenciar a sua substituição/reparação, 

nas especificações corretas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da 

comunicação feita pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS  

 

4.1. Local da prestação dos serviços: Os serviços deverão ser prestados na sede das Unidades 

Básicas de Saúde, conforme solicitação.  

4.2. Prazo para Prestação dos Serviços: em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de 

Fornecimento.  

4.3. Prazo de Vigência: 04 (quatro) meses  

4.4. Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias, após emissão da Nota Fiscal.  

 



 

 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

 

5.1. A manutenção é entendida como o conjunto de atividades técnico-administrativas, de 

natureza preventiva e corretiva, com vistas à preservação da vida útil, sem perda das 

características, integridade física, rendimento e ponto ótimo de operação do equipamento, 

instalações, sistemas ou suas partes;  

5.2. Os serviços de manutenção preventiva deverão ter periodicidade mensal;  

5.3. Considera-se manutenção preventiva, entre outros, os serviços de:  

a) revisão geral;  

b)fixação e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis e garrafas 

externas de reservatório de água dos equipos;  

c) correção de vazamentos de ar e água;  

d)limpeza;  

e) testes, recarga, calibração e lubrificação com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e 

acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;  

5.4. Compreende-se como manutenção corretiva, entre outros, os serviços de reparos para 

eliminar defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso normal, incluída a substituição de peças gastas 

ou inajustáveis porventura necessárias, visando estabelecer o perfeito e regular funcionamento 

dos equipamentos manutenidos.  

5.4.1 Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados sempre que houver 

necessidade, mediante solicitação emitida pela CONTRATANTE, para permitir a correção de 

defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos;  

5.5. A CONTRATADA deverá substituir peças dos equipamentos sempre que verificada sua 

necessidade, em função do desgaste natural decorrente da utilização ou de defeitos técnicos, por 

outra de configuração idêntica ou superior, originais e novas, por ocasião da execução de 

manutenção corretiva.  

 

6. DO ATENDIMENTO  

 

6.1. A CONTRATADA deverá atender às solicitações de comparecimento para correção dos 

defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a contar do recebimento da Ordem de Serviço ou solicitação emitida por servidor da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), devidamente autorizado, sendo prestado o atendimento no 

período compreendido entre 7h e 17h, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, nos locais 

onde se encontram instalados os equipamentos;  

 

6.1.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, sempre que possível, deverão ser 

desenvolvidos no período indicado anteriormente. Entretanto, caso a natureza do serviço a ser 

executado possa causar interrupções no funcionamento dos sistemas, ou possa causar qualquer 

problema ao normal funcionamento da Unidade de Saúde da Família na qual o equipamento 

esteja instalado, excepcionalmente tais serviços poderão ser programados para outros horários e 

dias, desde que não gerem pagamento de horas extras e/ou adicional noturno; 

 

7. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

7.1. Entregar e dar garantia para o objeto deste Projeto Básico no local supra citado e informado 

na Ordem de Compra/Serviço;  



 

 

7.2. Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da 

data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  

7.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser adjudicado, 

inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega definitiva no local estabelecido na Ordem 

de Compra/Serviço;  

7.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra/Serviço, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

7.5. Substituição dos serviços prestados, no prazo de 02 (dois) dias, caso não atenda às 

especificações contidas neste Edital.  

 

8. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

8.1. Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada nos 

serviços prestados;  

8.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;  

8.3. Para aceitação definitiva a Secretaria Municipal de Saúde poderá realizar testes para 

comprovação da qualidade dos produtos;  

8.4. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital.  

 

9. FISCAL  

 

9.1. Ficará responsável pela fiscalização do Contrato o funcionário público municipal da 

Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. ROBSON CASANOVA, designado como FISCAL DE 

CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saúde através da Portaria Nº 073/2018 de 01 de 

fevereiro de 2018, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, 

que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas 

ulteriores alterações.  

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. As despesas decorrentes da referida contratação correrão à cargo das seguintes Dotações 

Orçamentárias: 

 

01.08.01.10.301.0010.2111.0000.3.3.90.39.00 - -Manutenção e Encargos com a Saúde Bucal 

 

 

Jaciara/MT, 17 de maio de 2018. 

 

 

 

  

IGOR SANTOS MASSON 

Coordenador de Saúde Bucal 

 

 


