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TERMO DE REFERÊNClA

Oí - FUNDAMENTACÃO

Em cumprimento aos termos Artigo No 75, inciso ll da Lei 14.13312021, sáo elaborados o
presente para que seja eíetuado os Contrataçâo dê êmpresa especializada nos serviços de
manutenção preventiva e corretiva de gabinetes odontológicos e equipamentos das
Unidades de Saúde, do Município de Sucupira do Riachão - lÚA'

02 - OBJETO

CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIçOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS DAS
UNIDADES DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA.

2.1 - JUSTTFTCAIIYA:

E importante considerar as necessidades de uma manutenção constantea e

cOm qualidade, seguindo as orientações técnicas especificas, como um imperativo para a

utilização adequada dos equipamento§, no atendimênto aos usuário§ da Redê de

Assistência à Saúde Bucal da §ecretaria Municipal de Saúde de Sucupira do Riachão'Ma,

bêm como os princípios da conservação dos próprios equipamentos visando a eÍensão

de sua vida útil.

o considerando que a secretaria de saúde possuiu diversos equipamentos para a

execução das atividades e procedimentos médicos e odontológicos.

. Considerando que estes equipamentos precisam passar por manutenções

preventivas com frcquência e periodicidade para assegurar a qualidade dos

serviços e para consêrva-los êm perfeitas condiçôes de uso.

. Considêrando que mesmo com a realização de manutenções prevêntivas alguns

equipamentos podem apresêntar problemas que necessitem de manutençâo

corretiva para ter seu Íuncionamento normalizado.

. Considerando que não têmos no quadro de pessoal da Secretaria de SaÚdê

proÍissional capacatado para realizar tais manutenções.

o Gonsiderando que a contratação destês serviços, facilita e agiliza as atividades

desenvolvidas pelos profissionais da secretaria dê saúde, evitando assim atrasos e

interrupçóes nos atendimentos bem como a insatisfação dos usuários.

nua sao cosé, l.t' 419, cêntro - cEP: 65668-000 - CNPJ: 01 612'338/0001-67

$s

tf )

Fone/fax: (99) 3553-1098/1019
E-müil: pÍcÍtltuit!uEuplridor{!chro@Erndl.com



&
Pr.f.n6 ü5Üpol d.

SUClJPIRA
DORüACI{AC)
Administroôdo poro o povo

,"x\
tÍ

o Considerando ainda que esta contratação é de extrema importância para a

Secretaria de Saúde, pois os equipamentos elencados sâo utilizados para a

manutenção e recupêração da saÚde dos pacientes, sêndo ímprescindível que os

mesmos êsteiam em pleno funcionamento para assegurar uma saúde pública de

qualidade, bem como para zelar e conservar os patrimônios pÚbicos.

Com a contrataçáo de uma empresa especializada em manutenção preventiva

e corretiva busca-se exêrcer de forma eficiente o bom uso e funcionamento dos

equipamêntos desta Secretaria, atêndendo ainda as recomendaçÔes da ANVISA.

2.2 - DESCRI o Dos sERVrcoS E VALORES ESTIMADOS

03-DASC ONDrcÕES DE PARTICIPACAO

poderáo participar os interessados que tenha ramo de atividade compatível com o objeto e que

atenderem a todas as exigências, inclusivê quanto à documentação e requisitos mÍnimos

exigidos.

04-LOCAL PRAZO DO SERV ICOS

Os serviços devêrão ser êfetuados pela vencedora, na sede do municÍpio, ou em outro local

previamente estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL. Os serviços seráo imediatos a contar

da data de assinatura do Termo de Contrato e recebimento da Ordem de serviço, conformê

solicitaçáo da Secretaria Municipal de Administração.

05- EXIGÊNCIA FUNDAMENTAL PARA A PRESTAcÃo Dos sERVtÇos

Os preços adotados pela empresa contratada deveráo estar de acordo com os praticados no

mer'ôaO-o, e neles deverão estar inclusos todas as despesas necessárias, inclusive custos com,
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VALOR
TOTALQUANT

VALOR
UNITÁRIO
MENSAL

UNIDADEITEM

R$ 38.2s0,0009 R$ 4.250,00MÊS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECTALTZADA NOS SERVIçoS
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE GABINETES
ODONTOLOGICOS E
EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES
DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE
SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA..

R$ 38.2s0 00TOTAL 09 MESES
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impostos, taxas, transporte, fretes, depreciaçÕes, mão-de-obra, encargos sociais e quaisquer
outras despesas inerentes ao serviço.

06 - DO CRONOGRAMA FíSICO.FINANCEIRO

O desembolso para fazer face aos custos com os serviços correrá à conta das dotaçôes
orçamentárias consignadas no Orçamento do MunicÍpio 2022, @ntorme legislação vigente.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

07 - DA VIGENCIA

A futura contratação terá vigência até xx/xíxxxx, contados a partir da assinatura do contrato,
devêndo os valores pactuados serem Íixos e ineajustáveis neste período, no interesse e
determinação da contratante e aeêitaçáo pêla contratiada, o contrato poderá ser prorrogado nos
êxercícios financeiros subsequentes, somênte mediante Aditivo Contratual.

Os valores poderáo ser alterados, nos casos previstos em Lei, sempre através de Termos
Aditivos em ordem crescênte, observando os respectivos créditos orçamentários.

Sucupira do Riachâo- MA, 24 de março de 2022.

4--a-
Luara Lima Porto Carvalho

Secretária Municipal de Saúde
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