
                                                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO-PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128, Bairro Centro, CEP. 68.720-000 – Município de Santarém  Novo - Pará. 

Fone: (91) 3484 1285 – Email: santaremnovocpl@outlook.com  –  CNPJ:05.149.182/0001-80. 
1 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, INCLUINDO 

MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTARÉM – NOVO. 

1.2. A lista de item, com as especificações e quantitativos exigidos, que corresponde a esse objeto, 

encontra – se no anexo I A á este termo. 

1.3. O serviço\material listado não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade, pois os 

mesmos encontra – se em quantidades estimadas para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal\ Secretaria Municipal Saúde de Santarém – Novo. 

1.4. Os materiais ofertados deverão atender as normas da ABNT e do IMETRO e deverão estar 

rigorosamente dentro das normas vigentes do ministério da Saúde (Avisa). 

 

2. JUSTIFICATIVAS 

 

2.1. A prestação de serviços de laboratório para confecção de próteses dentárias se faz necessária 

considerando a necessidade de ampliação do acesso da população às ações de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde bucal, de tal modo contribuindo para a melhoria dos 

indicadores de saúde bucal no Município de Santarém – Novo; 

2.2.  Dessa forma, o objetivo principal é dar fiel cumprimento ao programa do Ministério da 

Saúde, bem como ampliar o acesso da população às ações de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde bucal e garantir benefícios esperados, reabilitar e recuperar o equilíbrio 

neuromuscular do sistema estomatognático, possibilitando o desempenho e manutenção de 

suas funções (função mastigatória, fonética, estética), promovendo, assim, o bem-estar físico, 

mental e social do usuário; 

2.3. Este processo visa suprir uma grande necessidade da população de Santareense, que é 

reabilitação oral protética; 

2.4. Diante da necessidade de atender a demanda da população local, com confecção de prótese 

dentária, visando o interesse na assistência mas ampla em ações da Saúde Bucal para 

atendimento aos usuários do SUS, garantido aos pacientes edêntulos tratamento adequado, 

justificando de forma imprescindível o interesse público; 

 

2.5. A Secretaria Municipal de Saúde atualmente possui: 

a) UNIDADES BASICA DE SAÚDE 

 

1. UBS DE SANTARÉM - NOVO 

 

b) ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

  

1. ESF DA VILA DE JUTAIZINHO – Zona Rural 

2. ESF DE SÃO JOÃO DE PERIMERIM – Zona Rural 

3. ESF DA VILA DE SANTO ANTÔNIO DE TROMBETAS – Zona Rural 

 

2.6. Este procedimento será feito através de Sistema de Registro de Preço pelos motivos expostos 

abaixo.  Dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam – se as sequintes: 
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 Evolução significativa da atividade de planejamento organizacional, motivando a 

cooperação entre as mais diversas áreas. 

 Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos órgãos e entidades 

podem participar da mesma ARP, adquirindo em conjunto ou serviços para prazo de 

até 1 (um) ano. É o atendimento ao principio da Economicidade. 

 Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número de 

licitações e dos custos operacionais durante o exercício financeiro. 

 Otimização dos processos de contratação de bens e serviços pela Administração. 

 A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em 

adquirir os produtos registrados. 

 Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os produtos e serviços registrados, quer 

seja em suas quantidades parciais e totais. 

 Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata ás quantidades e aos preços 

registrados. 

 O orçamento será disponibilizado apenas no momento da contratação. 

 Celebridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados. 

 Atendimento de demandas imprevisíveis. 

 Possibilita a participação de pequenas e médias empresas em virtude da entrega ou 

fornecimento do bem ou serviço registrado ocorrer de forma parcelada. 

 Redução de volume do estoque e consequentemente do curso de armazenagem, bem 

como as perdas por perecimento ou má conservação, uma vez que a Administração 

Pública contrata na medida de suas necessidades. 

 Maior eficiência logística 

 Devido ao tipo de serviço\material licitado, não ter como ser calculado exatamente a 

quantidade para aquisição, o Registro de preço é a melhor opção. 

 

3 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 

3.1-O objeto a ser contratado é caracterizado como serviço comum de que trata a Lei nº 10.520/02 

e o Decreto nº. 3.555/00 haja vista que os padrões de desempenho, qualidade e todas as 

características gerais e específicas dos serviços/materiais são as usuais do mercado e passíveis de 

descrições sucintas, podendo, portanto, ser licitado por meio do Pregão. 

 

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS 

 

4.1. Os serviços terão supervisão da Secretaria Municipal de Saúde através da Coordenação de 

Saúde Bucal; 

 

4.2. Serão requisitados de forma parcelada, eventual e futura, de acordo com a necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde, mediante á ordem de compra; 

 

4.3. A tomada de decisão para a escolha das próteses a serem indicadas e priorizadas será da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

 

4.4. Será incluído no contrato o fornecimento dos  matérias de todas as fases laboratoriais como: 

moldeiras e chapas de prova em resina, articulação e montagem dos dentes, acrilização  e  

acabamento das peças e ainda material de moldagem algenato e gesso comum para vazamento 

dos moldes. 
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5 - FUNDAMENTO LEGAL 

 

5.1 - A contratação para esta aquisição, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 

integralmente, na Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto Federal nº 

3.555/00, Decreto Federal nº 7.892 de janeiro de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal nº 

8666/93 e suas alterações.  

5.2 – Este procedimento para Sistema de Registro de Preços – SRP está amparado pelo art. 3º 

do Decreto nº 7.892/2013.  

 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:  

I - Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 

frequentes;  

...  

III - Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a 

mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; 

 

6 - DEVERES DA CONTRATADA  

 

6.1 - Executar a entrega do objeto em conformidade com o detalhamento expresso neste Termo 

de Referência e no Edital da Licitação, observando rigorosamente as normas constantes neste 

instrumento e no edital;  

6.2 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, 

estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  

6.3 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, inclusive com transporte do material a ser entregue;  

6.4 - Entregar os materiais solicitados dentro do prazo estabelecido, no horário e expediente (8h 

até as 12h de segunda a sexta feira);  

6.5 - Os produtos deverão ser entregues mediante apresentação da Ordem de Compra assinada 

pelo Setor de Compras, enviada pela Prefeitura, juntamente com a nota fiscal eletrônica;  

 

6.6 - As notas fiscais deverão conter o número do Processo licitatório, Ordem de Compra e 

Empenho, os quais constam na Ordem de Compra;  

 

6.7 – Os materiais deverão ser entregue no município de Santarém - Novo, de acordo com a 

solicitação do órgão solicitante;  

6.8 – Ofertar materiais que atendam as normas da ABNT e do INMETRO e deverão estar 

rigorosamente dentro das normas vigentes do Ministério da Saúde (Anvisa)).  

6.9 - Caberá a contratada a responsabilidade por todo o processo de execução das próteses, 

desde a retirada do molde a até a entrega do produto final. A empresa vira ao município no 

mínimo 04 vezes ao mês, em dia marcado conforme cronogramas estabelecidos pelo Setor de 

Saúde Bucal.  

6.10 - A contratada deverá reexecutar serviços considerados não satisfatórios, sempre que 

solicitada pela avaliação da Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, 

sendo que nos casos da ocorrência de erro por parte do Cirurgião Dentista a Secretaria 

Municipal de Saúde pagará pela ré execução do serviço o valor correspondente a 50% do preço 

estabelecido, no caso de comprovação que o erro foi do laboratório, este deverá refazê-lo sem 

ônus para a Secretaria Municipal de Saúde.  
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6.11- Não estarão incluídas na contratação, a execução de próteses para pacientes encaminhados 

por outras unidades de saúde que não pertençam a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém - 

Novo.  

6.12 - A contratada prestará os serviços solicitados pela Secretaria Municipal de Santarém - 

Novo, Setor de Saúde Bucal, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, 

necessários para o bom desenvolvimento das atividades, nos moldes determinados neste Termo, 

obrigando-se para este fim a:  

6.12.1 - Atender todas as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde.  

6.12.2 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente.  

6.12.3 - Cumprir as determinações da rotina estabelecidas.  

6.12.4 - Colocar na supervisão dos serviços 01 (um) técnico em prótese dental pertencente ao 

quadro da licitante vencedora, que será o responsável técnico pelos serviços, devendo este ser 

qualificado e nominalmente por ela indicado. Este técnico deve reportar-se, sempre que houver 

necessidade.  

6.12.5 - A empresa deverá ter profissional como titulação de protético devidamente validado e 

registrado nos órgãos competentes;  

6.12.6 - Os serviços serão realizados nas dependências do Laboratório vencedor;  

6.12.7 - O Prestador deverá manter uma escala fixa de atendimento, não podendo alterá-la em 

período inferior a 30 dias, tendo como referência o horário de funcionamento das Unidades 

Básicas de Saúde;  

6.12.8 - Os relatórios mensais obrigatórios deverão ser entregues mensalmente até o último dia 

útil do mês, com período compreendido do 1º ao último dia do mês da realização das consultas e 

procedimentos;  

6.12.9 - Os relatórios mensais obrigatórios deverão seguir o modelo definido pela Secretaria 

Municipal de Saúde;  

6.12.10 - O profissional deverá manter atualizados os prontuários ou fichas de acompanhamento 

dos pacientes em local seguro, e somente acessível aos profissionais diretamente envolvidos em 

seu tratamento/reabilitação o qual ficará uma via no Setor de Saúde Bucal da Secretaria de 

Saúde de Santarém - Novo-Pará;  

6.12.11 - O Prestador será avaliado pela Secretaria Municipal de saúde e deverá disponibilizar 

sempre que solicitado, documentos inerentes dos serviços realizados; 

6.12.12 - A base das próteses onde é feita a montagem da cera e dos dentes deve ser feita em 

resina acrílica (moldeira individual) para que não ocorra distorção;  

6.12.13 - O laboratório será responsável pelo polimento das próteses.  

 

7 - DEVERES DA CONTRATANTE  

 

7.1 - São deveres da Prefeitura Municipal de Santarém - Novo/Fundo Municipal de Saúde de 

Santarém - Novo:  

7.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que o prestador possa cumprir suas obrigações;  

7.1.2 - Rejeitar o produto que não atenda às especificações deste Termo de Referência;  

7.1.3 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) / Fatura(s) da contratada, observando 

ainda as condições estabelecidas no edital de licitação;  

7.1.4 - Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades detectadas 

no referido produto e serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  

7.1.5 - Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos 

técnicos da contratada;  
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7.1.6 - Efetuar o pagamento no prazo previsto, em até trinta dias, contado a partir da data final 

do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos produtos efetivamente fornecidos 

no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de 

conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor 

competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da Ordem de Compra emitida.  

7.1.7 - Os serviços deverão ser solicitados por profissionais previamente autorizados pela 

Secretaria Municipal de saúde, seguindo os critérios de prioridade estabelecidos em Protocolo;  

 

8 - LOCAL DE ENTREGA/CONDIÇÕES E PRAZOS:  

 

8.1 – A entrega do objeto obedecerá ao seguinte:  

8.1.1 – Serão requisitados de forma parcelada, eventual e futura, de acordo com as necessidades 

do Órgão Solicitante, através da Ordem de Compra assinadas por responsável do Setor de 

Compras.  

8.1.2 – O produto deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias, contados do dia da consulta, em 

horário de expediente de 8h as 12h de segunda a sexta feira.  

8.1.2.1 – As Ordens de serviços para emissão de nota fiscal serão enviadas por e-mail em 

horário comercial (8h ao 12h30 e de 14h30 as 18h).  

a) Locais de entrega: Setor de Coordenação de Saúde Bucal do Município de Santarém - Novo, 

Zona Urbana.  

b) O produto deverá ser entregue acompanhados de nota fiscal eletrônica, que deverá conter 

descrição do item, marca, quantidade, preços unitários e totais, anexando a esta uma cópia da 

Ordem de Serviço ao qual se refere.  

c) Quantidade mínima a ser solicitada mensalmente: 25 próteses.  

d) A empresa mandará ao município o técnico responsável, protético para as consultas e para 

confeccionar os moldes, 04 vezes ao mês.  

 

9 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO  

 

9.1 - A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da 

empresa contratada;  

9.2 - No momento da entrega dos produtos solicitados estará presente um servidor municipal 

designado como fiscal para conferencia da entrega;  

9.3 - Deverá estar presente na fase de prova das próteses enceradas com verificação na estética, 

oclusão e fonética, incluindo a realização de ajustes quando necessário o fiscal pertencente a 

Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde e tomar as providências 

pertinentes.  

 

10 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

10.1 - As quantidades estabelecidas neste termo para prestação de serviços estão baseada na 

demanda  atual e reprimida, mediante compatibilização de nossas necessidades e de acordo com 

recursos financeiros disponíveis;  

10.2 - A Secretaria Municipal de Saúde acompanhará os serviços desenvolvidos, podendo 

propor medidas de melhorias, bem como fiscalizar a execução dos trabalhos prestados;  

10.3 - A Contratante estabelecerá as normas para definir o fluxo de atendimento e sua agilidade, 

bem como local para realização dos exames encaminhados, revisão das cotas mensais e outros 

procedimentos necessários ao efetivo desempenho da contratada e a satisfação dos usuários;  
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10.4 - A Contratada só poderá realizar os exames com guias autorizadas pela Secretaria 

Municipal de saúde;  

10.5 - A empresa vencedora deverá se comprometer a atender os pacientes com dignidade e 

respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos 

serviços, justificando ao paciente ou seu representante, as razões técnicas alegadas 

quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos 

procedimentos, garantindo a confiabilidade dos dados e informações dos pacientes. 

 

 ANEXO II – Planilha de Descrição e Quantitativos. 
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