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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 15/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2022 

 

EDITAL  

O MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, 

através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, considerando a 

necessidade de AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, por meio de processos transparentes, torna público a 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE em obter propostas adicionais de eventuais interessados, 

devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa para aquisições DIRETAS através de 

DISPENSA DE LICITAÇÃO com fundamento no Art. 75, II da Lei Nº 14.133/21, objetivando a 

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva/preventiva, com 

troca de peças, em equipamentos odontológicos, para atender a demanda da Secretaria 

Municipal de Saúde e Vigilância sanitária do município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, 

conforme condições especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência, ANEXO I. 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA 

PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

Dia 10/05/2022, às 18h00min, até o dia 13/05/2022 às 

18:00min. 

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA 

PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br 

 

LINK DO EDITAL: http://transparencia.saoraimundodasmangabeiras.ma.go

v.br/acessoInformacao/licitacao/tce 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

1.1. Este procedimento, bem como a contratação dele decorrente, será regido pelas normas 

presentes da Lei nº 14.133, de 1º abril de 2021. 

2. FORMA E PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS:  

2.1. Os fornecedores poderão apresentar propostas através do E-mail: 

cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. Serão acolhidas propostas apresentadas até a data 

de julgamento realizado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTA:  

3.1. O julgamento das propostas pela CPL ocorrerá a partir de 3 (três) dias úteis após a 

publicação deste CHAMAMENTO PÚBLICO no Portal Eletrônico da Prefeitura Municipal de 

São Raimundo das Mangabeiras – MA, em https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. 

4. INFORMAÇÕES:  

4.1. Mais informações poderão ser obtidas através do E-mail: 

cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br 

5. DA HABILITAÇÃO: 

5.1. Jurídica: 

5.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cédula de 

identidade do titular; 

5.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no 

caso de Sociedade Comercial e, em se tratando de Sociedade por Ações, acompanhado de 

documentos de eleição dos seus administradores; 

5.1.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

5.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de 

prova de Diretoria em exercício. 

5.2. Técnica: 

5.2.1. Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa 

jurídica de direito público ou privado comprovando que a Licitante executou os serviços, 

ora solicitados, com o objeto desta contratação. 

mailto:cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br
http://transparencia.saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce
http://transparencia.saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce
mailto:cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br
https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/
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5.2.1.1.  Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, 

este (s) deverá (ão) estar com a assinatura do emitente devidamente reconhecida 

em cartório. 

5.2.1.2. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos 

documentos de qualificação técnica, que poderá ser apurada através de 

diligência da própria Comissão de Licitação, implicará na inabilitação do 

respectivo fornecedor. 

5.3. Fiscal, Social e Trabalhista: 

5.3.1. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

5.3.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

5.3.3. Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

5.3.4. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

5.3.5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

5.4. Os documentos referidos anteriormente poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou 

em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por 

meio eletrônico. 

5.5. A comprovação de atendimento do disposto nos subitens 5.3.3, 5.3.4 e 5.3.5 deverá ser 

feita na forma da legislação específica. 

5.6. Econômico-Financeira: 

5.6.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, limitando-se ao último 

exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

5.6.2. Certidão negativa de feitos sobre FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante. 

5.6.3. O Licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

6. OUTRAS CERTIDÕES/DECLARAÇÕES: 

6.1. Apresentar consulta realizada CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E 

SUSPENSAS (CEIS), do portal da transparência, informando que a licitante não possui restrição 

ao direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, 

6.2. Apresentar certidão fornecida pelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade fornecida pelo Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ; 

6.3. Apresentar Certidão negativa de inidôneos emitida pelo Tribunal de Contas da União, 

certificando que a Licitante não consta na lista de inidôneos para participar de licitações 

realizadas pela Administração Pública Federal, conforme previsto no artigo 46 da Lei nº 

8.443/92; 

6.4. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos 

subitens “6.1”, “6.2” e “6.3” acima, pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 09 de maio de 2022. 

 

___________________________________________ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Camila Sousa Brito Rocha - Presidente da CPL  

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

SERVIÇOS 

FUNDAMENTAÇÃO: ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 

corretiva/preventiva, com troca de peças, em equipamentos odontológicos, para 

atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância sanitária do 

município de São Raimundo das Mangabeiras/MA. 

1.2 Detalhamento do objeto: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 

Manutenção em 

Equipamentos de 

Consultório Odontológico - 

Serviço de manutenção 

preventiva caneta de alta 

rotação. Revisão elétrica, 

mecânica e eletrônica, com 

ajustes em geral e mão de 

obra. 

UNIDADE 18    R$               -    

2 

MANUTENCAO 

APARELHOS MEDICOS - 

HOSPITALARES - 

SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO DE 

CADEIRA 

ODONTOLÓGICA, COM 

REGULAGEM E 

LUBRIFICAÇÃO DOS 

BRAÇOS DO EQUIPO E 

REFLETOR, 

REGULAGEM DO 

EQUIPO, REVISÃO DO 

EQUIPO, COM 

REGULAGEM DE 

PRESSÃO DOS 

TERMINAIS, LIMPEZA 

DO SUGADOR E TROCA 

DA FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO DO 

REFLETOR. 

UNIDADE 18    R$               -    

3 

 Manutenção Aparelhos 

Médicos - Hospitalares - 

AUTOCLAVE VERTICAL, 

PRISMATEC, CS - 

(MANUTENÇÃO 

CORRETIVA). 

UNIDADE 18     
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4 

Manutenção em 

Equipamentos de 

Consultório Odontológico - 

Serviço de Manutenção 

Preventiva para 

Fotopolimerizador. 

UNIDADE 18     

5 

 Manutenção em Aparelho 

de Ultra - Som - Aparelho 

de Profilaxia e Ultrassom, 

com Fornecimento e 

substituição de Mangueira 

Dupla de Ligação com Filtro 

de Água. 

UNIDADE 18     

6 

Manutenção em 

Equipamentos de 

Consultório Odontológico - 

Contra ângulo, 

com Fornecimento e 

Substituição do Eixo 

Dianteiro. 

UNIDADE 18     

7 

Manutenção em 

Equipamentos de 

Consultório Odontológico - 

Manutenção 

em Equipamentos de 

Consultório Odontológico: 

SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO 

CORRETIVA E 

PREVENTIVA: 

APARELHO DE RAIO-X 

ODONTOLÓGICO. 

UNIDADE 18     

8 

Serviço de Manutenção, 

Calibração e Troca de Peças 

do aparelho COMPRESSOR 

ODONTOLÓGICO - 

Serviço de Manutenção, 

Calibração e Troca de Peças 

do aparelho COMPRESSOR 

ODONTOLÓGICO. 

UNIDADE 18     

VALOR TOTAL  R$               -    

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Para que as Divisões Odontológicas disponham das condições mais adequadas possíveis 

para o atendimento odontológico de seus pacientes, e considerando também o número 

expressivo de atendimentos que costumam ser realizados em seus dois turnos de 

funcionamento, os equipamentos utilizados precisam sofrer permanente manutenção 

preventiva e corretiva. O contrato com uma empresa que forneça assistência técnica 

especializada aos equipamentos, e que o faça de tal maneira resolva as pendências no menor 
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lapso possível prejudicando minimamente os atendimentos, é de fundamental importância 

para o bom andamento dos serviços. 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICADA 

3.1 A execução dos serviços durante vigência do contrato, objeto deste termo de referência, 

está devidamente fundamentada na Lei n°. 14.133, de 1º de abril de 2021. 

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Os serviços objeto deste instrumento deverá ser prestados em estabelecimento próprio 

da proponente vencedora, após a emissão da Autorização de Serviço pelo município, de 

acordo com o estabelecido neste Termo de Referência. 

4.2 Após a solicitação do setor responsável, a empresa contratada deverá executar os 

serviços com urgência. Caso haja atraso na prestação dos serviços, estarão sujeitos às multas 

contratuais; 

4.3 A execução dos serviços será realizada nas quantidades contratadas, sendo de inteira 

responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto. 

4.4 Independentemente de Fiscalização da Contratante, caberá a contratada a obediência 

às normas e demais legislações específicas vigentes. 

 

5. DO ACOMPANHAMENTO, DO PRAZO E DA FORMA DE EXECUÇÃO 

5.1 O prazo contratual deverá ser até dia 31 de dezembro de 2022, com possibilidade de 

prorrogação; 

5.2. A LICITANTE VENCEDORA deverá comparecer no local solicitado por no máximo 02 

(duas) horas, a partir da solicitação da CONTRATANTE; 

5.3. A LICITANTE VENCEDORA estará obrigada ao cumprimento do prazo máximo de 03 

(três) horas, contados da comunicação, a eliminação do defeito, ou comunicar por escrito ao 

fiscal do contrato os motivos de ordem técnica que impossibilitam o cumprimento do referido 

prazo; 

5.4. Caso seja necessário a substituição de alguma peça e a CONTRATADA esteja com 

dificuldades para obter a peça no mercado, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, no máximo, 

para conclusão do serviço, onde nesse período deverá fornecer, a título de empréstimo, sem 

qualquer ônus, o equipamento similar ou superior durante todo o período de reparo. 

5.5. Os serviços de manutenção preventiva constarão da verificação periódica das condições 

gerais de funcionamento, limpeza, ajustes, testes, substituições de peças ou componentes, 

quando necessário. Será realizada 02 (duas) visitas semanais para verificação dos 

equipamentos odontológicos em geral, previamente agendadas com o Contratante; 

5.6. Os serviços de manutenção corretiva serão solicitados via telefônica quando da 

observação de defeitos e/ou funcionamentos anormais dos equipamentos. A resolução de tais 

situações deverá ocorrer se possível, na própria Divisão, e quando não puderem ser resolvidos 

pelo técnico no local, os equipamentos deverão ser retirados, com autorização da Chefia da 

Divisão, para manutenção na oficina da Assistência da Autorizada do determinado fabricante 

do equipamento, onde após o serviço realizado, deverá apresentar a ordem de serviço 

realizado da Assistência Autorizada para o Chefe da Divisão; 

5.7. Caracterizada a necessidade de a manutenção de qualquer componente do sistema ser 

efetuada na oficina da autorizada do fabricante do equipamento, esta assumirá a 
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responsabilidade pela retirada e reinstalação do equipamento, bem como o ônus do transporte, 

sem qualquer despesa para o contratante; 

5.8. Os serviços deverão ser executados, sempre que possível, de forma a não interromper ou 

prejudicar os trabalhos e as atividades exercidas nos locais, devendo os serviços de maior 

vulto serem realizados após o expediente e nos finais de semana, após prévia autorização da 

Chefia da Divisão, sem custo adicionais ao contratante. 

 

6. DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO 

6.1 Sempre que forem detectados eventuais defeitos nos equipamentos que venha a 

prejudicar os serviços odontológicos em andamento, o técnico CONTRATADO 

deverá comparecer no local solicitado no prazo de 2 (duas) horas, no máximo, e 

providenciar a imediata manutenção e recolocação dos equipamentos em perfeitas 

condições operacionais. 

6.2  Caso não seja possível recolocar os equipamentos em plenas condições de 

funcionamento, tal situação deve ser registrada pelo técnico mediante relatório a ser 

emitido pelo mesmo e entregue ao Fiscal do Contrato no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

7. FORMA DE EXECUÇÃO  

 

7.1 O objeto deste contrato deverá ser executado, obedecendo rigorosamente as 

especificações constantes neste Termo de Referência.  

7.2 O prazo de execução poderá ser prorrogado a critério da Secretaria Municipal de 

Saúde e Vigilância Sanitária. 

7.3 Em caso de o prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos facultativos, 

sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia útil após. 

7.4 A Contratada fica obrigada a reparar ao corrigir, às suas expensas, os serviços 

que vierem a ser recusado, sendo que o recebimento provisório não importará 

sua aceitação. 

7.5 O recebimento definitivo somente será efetivado após verificação dos serviços 

no ambiente de trabalho a que se destinam. 

 

8. DO PRAZO E VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

 

8.1 A vigência do Contrato será até o dia 31 de dezembro de 2022, contado a partir 

da sua assinatura, podendo, no interesse da administração, mediante Termo 

Aditivo ser prorrogado de acordo com o disposto na Lei n°. 14.133, de 1º de 

abril de 2021. 

8.2 O objeto deste termo poderá ser formalizado em Contrato Administrativo, 

estabelecendo em suas cláusulas as condições para sua execução, os direitos e 

obrigações entre as partes, de acordo com os dispositivos normativos vigentes. 

 

9. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

9.1 Ficam estabelecidos como valores referenciais para prestação destes serviços o 

mapa de apuração anexo este termo, considerando que será vencedora a empresa 

que apresentar o menor preço global. 
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10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1    Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

10.2   Verificar a qualidade dos serviços prestados pela Contratada; 

10.3 Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas 

no cumprimento do Contrato; 

10.4 Designar um servidor como Fiscal de Contrato, que deverá acompanhar e fiscalizar 

o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visitas, comprovar e relatar, por 

escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviços, sustar a execução de 

quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro 

motivo que caracterize a necessidade de tal medida e acompanhar o período de 

garantia dos equipamentos; 

10.5 Acompanhar a execução dos serviços; 

10.6 Solicitar o afastamento de qualquer profissional que não estiver apto às obrigações 

estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado no serviço; 

11. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

    

11.1Cumprir fielmente todos os termos do presente Instrumento; 

11.2 Realizar os serviços de manutenção nos horários determinados pela Contratante; 

11.3 Executar os serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e de segurança; 

11.4 Manter os locais de trabalho em ordem; 

11.5 Executar os serviços por profissionais habilitados e experientes, os quais deverão 

estar devidamente trajados e portando crachá de identificação; 

11.6 Durante a execução dos serviços, os empregados da Contratada deverão observar as 

normas internas da Contratante; 

11.7 A contratada substituirá a qualquer momento, por motivos técnicos, disciplinares 

e/ou a pedido do Chefe da Divisão, quaisquer funcionários na execução dos serviços, 

sempre com prévio aviso do Chefe da Divisão; 

11.8 Fornecer todos os equipamentos de proteção individual e coletiva e responsabilizar-

se pelo uso adequado dos mesmos pelos seus empregados; 

11.9 Responsabilizar-se por quaisquer consequências oriundas de acidentes que possam 

vitimar seus empregados, quando dos serviços atinentes ao, objeto desta contratação; 

11.10  Fornecer todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante; 

11.11  Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos 

em decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contribuições devidas à 

Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de 

trabalho e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao 

cumprimento do objeto pactuado, ficando a CONTRATANTE isenta de 

qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

 

11.12 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 

elaboração de estimativa de custos para execução/fornecimento do objeto avençado; 

 

11.13 Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não 

reduzindo ou excluindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento da 

CONTRATANTE; 
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11.14  O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, 

técnicos ou quaisquer outros; 

11.15  Todas as ferramentas, equipamentos e aparelhos mecânicos ou eletrônicos de 

aferição, regulagem ou ajuste, necessário para a execução dos serviços, objeto deste 

contrato, deverão ser providenciados pela contratada, não recaindo sobre a contratante 

nenhuma responsabilidade quanto ao desgaste ou dano parcial ou total dos mesmos; 

11.16 Deverá a Contratada empregar, na execução dos serviços, apenas materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios em bom estado de conservação e próprio para 

uso, não-prejudiciais à saúde humana, e cuja aplicação não cause dano ao patrimônio; 

11.17  A contratada deverá obedecer e fazer cumprir as normas de segurança do 

trabalho; 

11.18  A contratada deverá possuir um controle de emissão de Ordem de Serviço 

(OS), que deverá ser assinado quando da conclusão dos serviços; 

 

12. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

12.1 O pagamento dos serviços de que trata este Termo de Referência será efetuado 

pelo CONTRATANTE à CONTRATADA em reais, devendo o Contratado 

emitir notas fiscais/faturas em parcelas mensais, com pagamentos efetuados na 

conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do 

faturamento, mediante a apresentação de Nota fiscal. 

12.2 O pagamento das Notas Fiscais/Faturas somente será efetivado após a 

verificação da regularidade da empresa CONTRATADA, com a apresentação 

das certidões necessárias para esse fim. 

12.3 O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustação do pagamento 

que só será processado após a apresentação das referidas certidões negativas, 

não podendo ser considerado atraso de pagamento. 

12.4 A empresa arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou 

indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem 

trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas 

eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à 

prestação dos serviços objeto deste contrato. 

12.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 

ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

12.6 Havendo erro na Nota Fiscal, contestação ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA, e o 

pagamento ficará pendente até que está providencie as medidas saneadoras. 

12.7 Serão retidos/deduzidos valores correspondentes a eventuais 

multas/penalidades ou indenizações devidas pela CONTRATADA, 

asseguradas o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

12.8 Os pedidos de reajuste de preços e de readequação por desequilíbrio, deverão 

ser apresentados por escrito e acompanhado de documentos pertinentes para 

análise e dirigidos a Comissão Permanente de Licitação. 
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12.9 Após o período de vigência deste Contrato, na hipótese de sua eventual 

prorrogação, poderá ser admitido reajuste de preços para a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro desta avença, utilizando-se o IPCA (Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, ou, caso esse índice 

venha a ser extinto, o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), fornecido 

pela Fundação Getúlio Vargas. 

12.10 Na hipótese de a CONTRATADA não pleitear o reajuste, o mesmo 

permanecerá inalterado; 

12.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a CONTRATADA 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que taxa 

de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima 

referida e correspondente ao efetivo pagamento da parcela ser a seguinte: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

TX= Percentual da taxa anual = 6% 

 
𝐼 = (𝑇𝑋) 

𝐼 =

6
100
365

= 0,00016438 

12.12 A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 

apresentada posteriormente. 

13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1A execução do Contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhados e 

fiscalizados por servidores (fiscal e substituto) a serem designados pela prefeitura 

Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA. 

13.2 Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do 

Contrato e dos respectivos serviços e pendências que surgirem no curso de sua 

execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, ou 

problemas. 

13.3 O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

14. DAS SANÇÕES 

14.1  Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, a 

Contratada que: 

14.1.2 der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 
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14.1.3 não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

14.1.4 não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do prazo; 

14.1.5 ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto sem motivo justificado; 

14.1.6 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

14.1.7 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

14.1.8 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

14.2 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

14.3 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de   agosto de 2013. 

14.4 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções; 

14.5 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

14.6 multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de R$ 50,00(cinquenta reais); 

14.7 multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

14.8 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

14.9 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

14.10  impedimento de licitar e contratar com o município de São Raimundo das Mangabeiras 

– MA; 

14.11  A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 

14.1 deste Termo. 

14.12  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 causados; 

14.13 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, 

as empresas ou profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

14.14 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999. 

14.15 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 

quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 



 

 

 

 

 

Página 11 de 14 
 

14.16 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

14.17 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, O município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, poderá cobrar o 

valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

14.18 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

14.19  Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização - PAR. 

14.20 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

14.21 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

14.22 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

  

15. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

15.1 Os preços serão reajustados, conforme o caso, nos termos da Lei nº. 14.133 de 1º de abril 

de 2021. 

 

16. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

16.1 A prestação dos serviços objeto deste Projeto Básico/Termo de Referência será 

realizada nos seguintes termos: 

 

16.2 A execução dos serviços deverá ser feita conforme especificação da Secretaria Municipal 

de Saúde e Vigilância Sanitária, em dias úteis. 

 

17. DO CASOS OMISSOS 

17.1 Os casos omissos serão dirimidos na forma da Lei n. 14.133/2021, suplementada pelos 

preceitos de direito público, finanças públicas e responsabilidade fiscal, 

subsidiariamente pela teoria geral dos contratos, além das disposições de direito 

privado, no que for compatível. 
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18. DA DOTAÇÃO 

 

17.2  As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos específicos 

consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras 

– MA classificadas conforme abaixo especificado: 

Órgão: XXXXXXXXXXXXX 

Unidade: XXXXXXXXXXXXX; 

Dotação: XXXXXXXXXXXXXXX. 

Natureza da Despesa: XXXXXXXXXXXXXXX 

Fonte de Recursos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

19. DO FORO 

17.3 Fica eleito o Foro da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras/MA, para dirimir 

quaisquer dúvidas porventura oriundas deste Termo. 

 

 

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 04 de maio de 2022. 

 

 

_____________________________________ 

CRISTIANE COSTA E SILVA 

Coordenadora da Saúde Bucal 

 

  

   

APROVO NA FORMA DA LEI 

 

São Raimundo das Mangabeiras/MA ____/____/ 2022. 

 

 

________________________________________________ 

VIVIANNE DO NASCIMENTO IBIAPINO PINTO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNICA SANITÁRIA 
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ANEXO II 

AQUISIÇÕES DIRETAS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO 

ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21. 

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(Uso obrigatório por todas as proponentes com timbre ou carimbo da empresa) 

Referente: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ____/2022; 

  Processo Administrativo n° -----/2022. 

 

Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva/preventiva, com 

troca de peças, em equipamentos odontológicos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 

Saúde e Vigilância sanitária do município de São Raimundo das Mangabeiras/MA. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. 

UNIT. 

V. TOTAL 

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXX XXX 

R$ 

XXX 

R$ 

XXXXXX 

 VALOR TOTAL R$ 

XXXXX 

A empresa ......................., estabelecida na ................................., inscrita no CNPJ sob nº 

...................................., telefone: ...........................e-mail............................. propõe fornecer ao 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, em estrito cumprimento ao 

previsto no TERMO DE REFEREÊNCIA do CHAMAMENTO em epígrafe, conforme abaixo 

discriminado, quando aplicável: 

Preço total do item por extenso:  

Preço total dos itens = R$ ................................ (.....................................). 

 

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no Termos de Referência.  

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

ENDEREÇOS PARA ENTREGA: Conforme ANEXO I do Edital de Chamamento Público nº -------

-/2022. 

Nos preços ofertados estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com 

impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 

do objeto desta licitação. 

 

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento. 

 

*AGÊNCIA DO BANCO ____________ Nº ________ CONTA CORRENTE Nº ____________. 

 

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente ao procedimento de 

Contratação, instaurado por esse Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) 

Sr.(a)...................................., Portador(a) do RG sob nº ....................................... e CPF nº 

...................................., cuja função/cargo é..................................(sócio 

administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do Contrato. 

 

..................................., ........, ................................... de 2022. 

Local e Data 



 

 

 

 

 

Página 14 de 14 
 

(nome e assinatura do representante legal da licitante) 

RG: 

Cargo: 


