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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 

PREÂMBULO 

 

O Município de Anchieta, através do Fundo Municipal de Saúde, com Sede à Rodovia do Sol, nº 1620, Km 

21,5 – Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, torna público que realizará procedimento de licitação na 

modalidade Pregão Presencial, com amparo na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Lei Municipal nº 

1.315/18 e Lei Complementar nº 123/2006, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo 

Decreto Municipal A N° 254, de 13 de janeiro de 2020. 

 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 - Modalidade: Pregão Presencial  

2 - Processo Administrativo nº 14856/2019 

3 - Tipo de Licitação: MENOR VALOR POR LOTE 

4 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E 

ODONTOLÓGICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 

COM APLICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO 

NECESSÁRIOS, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA DOS EQUIPAMENTOS 

INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, CAPS, CAPS AD, CEU, 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL  E LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – ES, CONFORME 

DETALHAMENTO E CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

5 - Dotação Orçamentária:          

Secretaria Classificação Funcional Natureza de Despesa Fonte de Recurso 

 

 

 

Fundo Municipal de Saúde 

10.301.033.2.129 

10.301.033.2.134 

10.302.034.2.138 

10.302.034.2.141 

10.302.034.2.136 

10.542.035.2.146 

10.301.033.2.130 

10.609.035.2.147 

 

 

 

3.3.90.39.17 

 

1.530.0000002 

2.214.0000026 

2.214.0000028 

2.214.0000018 

1.211.0000000 

 

II – DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 

Pregão Presencial nº 015/2019  

Dia: 17/03/2020 

Credenciamento: 09h00min  

Sessão Pública de disputa: 09h30min 

 

Local: Sala da Equipe de Pregão, localizado no Centro Administrativo II, ao lado do Centro 

Administrativo Edival José Petri. 

http://www.anchieta.es.gov.br/
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III - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES  

 

1 - As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o edital no site 

www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico pregao.anchieta@gmail.com, ficando obrigadas a 

acompanhar as publicações no veículo de imprensa oficial, tendo em vista a possibilidade de alterações e 

avisos sobre o procedimento. 

 

2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação devem ser enviados ao 

Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, através do 

endereço eletrônico pregao.anchieta@gmail.com. Os esclarecimentos serão respondidos até o dia anterior 

marcado para a realização da sessão pública.  

 

3 - Conforme previsto no art. 41 da Lei 8.666/93, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 

licitação por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder a 

impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da mesma 

lei. 

 

4 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração o licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura deste Pregão, sendo que o mesmo não terá 

efeito de recurso, previsto no § 2º do Art. 41 da Lei 8.666/93. 

 

5 - A impugnação ao edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando o número do Pregão e do Processo 

Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo momento deverá ser juntado 

documento que comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa licitante.  

 

6 - O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando ao 

interessado sobre a sua decisão. 

 

7 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1 - Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que 

atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos;  

 

2 - Empresas que se encontram em processo de recuperação judicial condicionando a apresentação de 

certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a empresa esteja apta econômica e 

financeiramente a participar do certame licitatório; 

 

3 - Está vedada a participação de empresário ou de sociedade empresária: 

a) suspenso(a) de licitar e impedida de contratar com o Município de Anchieta/ES durante o prazo da 

sanção aplicada; 

b) declarado(a) inidôneo(a) para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública, 

cuja consulta deverá ser feita nos termos do art. 22 da Lei nº 12.846/2013; 

c) que incidir no disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 

d) proibido(a) de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei nº 

9.605/98; 

e) proibido(a) de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92; 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregoo.anchieta@gmail.com
http://www.anchieta.es.gov.br/
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f) que esteja constituída sob a forma de consórcio, no caso de sociedade empresária; 

 

5 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório.  

 

V - CREDENCIAMENTO  

 

1 - O credenciamento será iniciado com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário especificado no item 

II para a sessão pública do Pregão. 

 

2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por proprietário, sócio ou 

dirigente, desde que seja apresentado o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social e seus 

termos aditivos, ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, afim de que seja comprovada a 

aptidão para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de 

licitação. Na mesma oportunidade deve ser apresentada cópia autenticada do documento de 

identidade do representante.  

 

3 - A representação também poderá ser feita por credenciado constituído pelo TERMO DE 

CREDENCIAMENTO - ANEXO 3 (MODELO) ou procuração pública ou particular, que comprove a outorga 

de poderes necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao 

procedimento de licitação. Na mesma oportunidade deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos 

documentos de identidade do credenciado e do outorgante da procuração, assim como o original ou 

cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, ou Registro Comercial, no caso de 

empresa individual. 

 

4 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária para o credenciamento 

dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início 

dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 

 

5 - O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa licitante. 

 

6 - Na fase de credenciamento as empresas licitantes deverão apresentar: 

 

6.1 - TERMO DE CREDENCIAMENTO - ANEXO 3 (MODELO), quando for o caso; 

 

6.2 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ANEXO 4 

(MODELO), acompanhado da CERTIDÃO SIMPLIFICADA EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, 

certificando a situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento como Microempresa 

(ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada e que desejar usufruir dos benefícios 

concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006; 

6.2.1) A falta de apresentação da certidão de enquadramento, bem como a Declaração de 

condição de ME/EPP/MEI - ANEXO 4 (MODELO), caracteriza a não opção pelos benefícios 

da Lei Complementar Nº. 123/2006; 

6.2.2) Será aceita a referida certidão que expresse respectiva validade, desde que em vigor, 

ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, expedida a cento e oitenta dias, no 

máximo, da data designada para apresentação das propostas; 

6.2.3) As licitantes enquadradas como MEI são isentas de apresentação da Certidão 

Simplificada Expedida pela Junta Comercial. 

6.3 - DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA SATISFAZ PLENAMENTE AS EXIGÊNCIAS 

HABILITATÓRIAS - ANEXO 5 (MODELO); 

http://www.anchieta.es.gov.br/
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6.4 - DECLARAÇÃO CONJUNTA, CONFORME ANEXO 6 (MODELO). 

 

7 – As declarações referidas nos itens 6.3 e 6.4 também poderão ser entregues nos envelopes de Proposta 

de Preços e Documentos de Habilitação. 

 

8 - Caso a licitante enquadrada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 

Equiparada seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 

123/2006, deverá apresentar também o comprovante de opção obtido no site do Ministério da Fazenda 

(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional).  

 

9 - A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, bem como documentos de 

identificação, devidamente autenticado no Credenciamento, isenta o licitante de apresentá-los no 

Envelope nº 02 – Habilitação. 

 

10 - A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera civil, penal e 

administrativa. 

 

11 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

tabelião de nota ou pela Pregoeira que dará fé pública, como também pela equipe de apoio do Pregão, 

hipótese em que a autenticação deverá ocorrer, preferencialmente, em até 01 (um) dia útil antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, ou por publicação Oficial. 

 

VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

1 - A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no dia e hora 

previamente estabelecidos para o início da sessão pública do Pregão, em envelopes distintos, lacrados e 

indevassáveis, sob pena de desclassificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações:  

 

A Prefeitura de Anchieta - Estado do Espírito Santo 

Pregão Presencial nº 015/2019 

Fundo Municipal de Saúde 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

A Prefeitura de Anchieta - Estado do Espírito Santo 

Pregão Presencial nº 015/2019 

Fundo Municipal de Saúde 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

VII - PROPOSTA DE PREÇO  

 

1 - A proposta deverá atender aos seguintes requisitos: 

  

a) ser datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem emendas, 

rasuras e entrelinhas, com todos os valores propostos expressos, com duas casas decimais, 

obrigatoriamente em real, contendo data, assinatura do representante legal e rubrica em todas as 

folhas;  

http://www.anchieta.es.gov.br/
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b) deve informar a razão social, número do CNPJ, endereço completo da empresa licitante, 

telefone/fac-símile e e-mail;  

c) devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como transporte, tributos 

de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação; 

d) deve informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de realização da sessão pública do Pregão.  

 

2 - Ocorrendo diferença entre os preços unitário e total, prevalecerão sempre os últimos, devendo o 

Pregoeiro proceder às correções necessárias. No caso de divergência entre os valores em algarismos e por 

extenso, prevalecerão os últimos.  

 

3 - Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante apresente mais de 

uma proposta, o Pregoeiro considerará àquela mais vantajosa para a Administração Pública. 

 

4 - O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total responsabilidade da empresa 

licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, com exceção da negociação constante no art. 

4º, XVII da Lei nº 10.520/2002.  

 

5 - A simples apresentação da proposta de preço implica na aceitação integral de todas as condições 

estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nele contidas.  

 

6 - A proposta de preço deverá descrever o objeto ofertado, conforme as especificações e condições 

contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 1, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos 

referentes à especificação do objeto.  

 

7 - Nos preços ofertados, deverão estar inclusos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, taxas, 

direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros e transporte, necessárias à perfeita conclusão do objeto 

licitado, que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre objeto contratado. 

 

8 - A empresa vencedora do Pregão deverá encaminhar ao Pregoeiro até às 17:00h do dia útil 

seguinte a realização da Sessão Pública de Disputa, a proposta de preço atualizada, que reflita o 

valor vencedor. 

 

9 - Serão desclassificadas as propostas que:  

a) não atenderem as disposições contidas neste edital;  

b) apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;  

c) apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado;  

f) apresentarem preços superiores aos constantes no Anexo 2. 

 

VIII - PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO  

 

1 - Após a abertura da sessão pública pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos licitantes. 

 

2 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

3 - O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos envelopes, a leitura das 

propostas de preço, a verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no edital e 

seus anexos, identificando as propostas aptas à classificação pelo critério estabelecido no item acima.  

 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregoo.anchieta@gmail.com


 

     

            MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES 
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

     COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

Rodovia Edival José Petri, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 
 CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregoo.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

PET Nº 14856/2019 

FLS: ___________ 
 
ASS.:  

4 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital e apresentarem 

preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis.  

 

4.1 - Serão considerados inexequíveis aqueles preços que não venham a ter demonstrado sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com 

os de mercado e serão considerados excessivos quaisquer valores que sejam superiores ao valor 

estimado pelo Município de Anchieta; ainda, as empresas que apresentarem preços total ou unitário 

simbólicos, irrisório ou de valor zero; 

 

5 - Na sequência o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de 

menor preço, para participarem da etapa de oferta de lances.  

 

6 - Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida acima, os autores das melhores 

propostas, até o máximo de 3 (três), poderão participar da etapa de oferta de lances.  

 

7 - Na etapa de oferta de lances será concedida às empresas licitantes classificadas a oportunidade para 

nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 

 

8 - O Pregoeiro convidará individualmente as empresas licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 

decrescente de valor.  

 

9 - Ocorrendo o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar Nº. 123/2006 será assegurada à 

preferência de contratação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Equiparadas, desde que a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou 

equiparadas;  

 

9.1- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparada sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. (§ 2°, Art. 44, Lei Complementar 123/2006);  

 

9.2 - Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma:  

I – A microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada arrematante do certame, situação em 

que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

II – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de 

pequeno porte ou equiparadas será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 

10 - Caso a detentora da melhor oferta seja microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, não 

será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

 

11 - Durante a sessão pública o Pregoeiro poderá estabelecer regras e prazos razoáveis para o bom 

andamento do procedimento licitatório.  

 

12 - Não poderá haver desistência ou retratação dos lances já ofertados, após abertos os envelopes nº 1- 

proposta, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital.  
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13 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da 

empresa licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para 

efeito de ordenação das propostas.  

 

14 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 

competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 

 

15 - Verificando o Pregoeiro que os preços apresentados não são compatíveis com os atuais praticados no 

mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, poderá negociar o preço com a empresa licitante 

arrematante, buscando a proposta mais vantajosa para o Município de Anchieta. 

 

16 - Nas mesmas situações expostas no item acima, o Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela 

suspensão do Pregão, para melhor avaliação das regras editalícias e aspectos pertinentes ao preço cotado, 

podendo também optar pela repetição do procedimento. 

 

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

1 - Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá apresentar no envelope “2”, os 

documentos abaixo relacionados.  

 

2 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 

cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência 

plena na data fixada para sua apresentação.  

 

3 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 

apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação, hipótese em que deverá ocorrer, 

preferencialmente, em até 1 (um) dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública. 

 

4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, com o “Objeto Social” compatível com o objeto do(s) 

lote(s) em que a empresa cadastrou proposta. A empresa que apresentar Registro Comercial com Objeto 

Social não semelhante ao objeto que ela própria cadastrou, será considerada INABILITADA; 

 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e suas alterações (ou 

última alteração consolidada), em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado do documento de eleição de seus administradores. A empresa que apresentar Ato 

Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor com o Objeto Social 

não compatível com o objeto que ela própria cadastrou, será considerada INABILITADA; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de documento de eleição da 

diretoria em exercício;  

 

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

expedido no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

e) Cédula de Identidade do(s) representante(s) legal(is) da licitante, definido no ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor. 
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f) Declaração conjunta, conforme ANEXO 6 (MODELO). 

 

5 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  
 
b) prova de regularidade referente aos Tributos Federais e Divida Ativa da União (Certidão Conjunta 
PGFN e RFB); 
 
c) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;  
 
d) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa;  
 
e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;  
 
f) prova de regularidade com a Seguridade Social – INSS;  
 
g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa.  
 
OBS: A licitante poderá apresentar Certidão Positiva com Efeito de Negativa 
 
5.1 - A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas pode ser obtida no endereço eletrônico 

http://www.tst.jus.br/certidao.  

 

5.2 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação deverão conter o 

nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:  

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada 

com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;  

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz.  

 

5.3 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto as filiais 

(INSS e PGFN/RFB).  

 

5.4 - O Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de habilitação procederão a 

validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos órgãos oficiais (RECEITA 

FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO).  

 

5.5 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser 

datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão.  

 

5.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, 

empresas de pequeno porte ou equiparadas, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério do Município de Anchieta, para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. Os demais documentos exigidos deverão ser apresentados sem restrições. 
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5.7 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item acima, implicará na decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, sendo facultado à Administração convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação ou revogar a licitação. 

 

5.8 - O benefício de que trata o item 5.6 não eximirá a microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparada, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

 

6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

6.1 - Apresentar atestado de capacidade técnica, que ateste que a licitante presta ou prestou serviço de 

manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares e laboratoriais, o qual 

deverá estar assinado, carimbado (CNPJ) e em papel timbrado, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado. 
 

6.2 – Contrato de prestação de serviço com validade mínima de 01 ano, profissional responsável com 

qualificação técnica compatível com o objeto da presente licitação, comprovado através de certificado de no 

mínimo 40 horas. 
 

6.3 - Comprovação de autorização e/ou certificação pelo INMETRO para execução de serviços de reparo e 

manutenção em instrumentos e medição, conforme estabelece o art. 3º da Lei nº 9.933/1999 e termos da 

portaria INMETRO nº 65/2015. 
 

6.4 - Comprovação  de Registro da licitante no conselho regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no 

Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), conforme a Lei Nº 13.639/2018, comprovando atividade 

relacionada com o objeto e a indicação de profissional para atuar como responsável técnico. 
 

7 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

7.1 - Certidão de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelos Cartórios Distribuidores competentes da 

sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não 

estiver expresso no documento ou ainda quando outro prazo estiver previsto em lei específica da sede da 

licitante. 
 

7.1.1- Considerando orientação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, as 

empresas que apresentarem certidão POSITIVA de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, poderão 

participar da licitação, desde que o juízo em que tramita o procedimento de recuperação 

judicial certifique que a empresa está em situação econômico-financeira que a possibilite 

contratar com a Administração Pública (art.58, NLRF).  
 

7.2 -  Em conformidade com o Decreto Municipal nº 3.315/2010, as empresas que apresentarem no 

Envelope 2 (Documentos de Habilitação), o certificado emitido pelo Setor de CAGEFAN – Cadastro 

Geral de Fornecedores de Anchieta-ES, estarão dispensadas da apresentação das certidões relacionadas 

no mesmo. 

7.3 - Toda a documentação para a habilitação e proposta comercial deverá ser apresentada em língua 

portuguesa, sendo admitido o recebimento de folhetos ou catálogos nos idiomas espanhol ou inglês, desde 

que devidamente traduzidos para o português por tradutor juramentado. 

 

X - RECURSOS  

 

1 - Declarada a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do 
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recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para em 03 (três) dias apresentarem 

contrarrazões, que começarão a correr do término do prazo concedido a recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos.  

 

2 - A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará na decadência do direito de 

recurso. 

 

3 - Os recursos e as contrarrazões deverão ser impressos, contendo a razão social, o CNPJ, o endereço, 

telefone e o e-mail da empresa licitante, estar rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante 

legal ou credenciado.  

 

4 - Os recursos e as contrarrazões devem ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados no Setor de protocolo 

da Prefeitura de Anchieta-ES, das 11:00hr ás 17:00hr; 

 

5 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante 

não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela empresa licitante.  

 

6 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

1 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro das empresas licitantes 

credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a ordem de classificação, da análise dos 

documentos de habilitação, dos recursos interpostos, além de outros fatos pertinentes.  

 

2 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver manifestação de 

recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade superior do Município de Anchieta-ES. 

 

3 - A homologação do Pregão cabe a autoridade superior do Município de Anchieta-ES.  

 

XII - ORIENTAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1 - As informações relativas ao fornecimento do produto, estão descritas nos itens “5.3” e “8” do TERMO DE 

REFERÊNCIA – ANEXO 1.  

 

XIII – DO PAGAMENTO  

 

1 - Contratação dos serviços pretendidos para um período de 12 meses; 

 

2 -  Os pagamentos para os serviços executados serão em parcelas mensais referente à manutenção 

preventiva/corretiva/emergencial e reposição de peças, mediante apresentação de relatório datado e 

assinado pela empresa e pelo profissional do setor que acompanhará a execução do serviço; 

 

3 -  Reposição de peças serão de responsabilidade da empresa vencedora; 

 

4 -  A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta/ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a 

qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações. 

 

5 -  Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital 

no que concerne a proposta de preço e habilitação. 
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XIV – DAS PENALIDADES 

 

1 - A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital, sujeitando-se 

às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, 

conforme o disposto:  
 

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não 

gerem prejuízo para o Município de Anchieta; 

b) MULTA POR MORA - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 30 (trinta) dias, 

incidente sobre o valor da parcela em atraso, nos casos de descumprimento do prazo estipulado para 

a entrega do(s) produto(s), que será calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x D. Tendo como 

correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso;  

c) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 2,0% (dois por cento), incidente sobre o valor global da 

contratação, pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou recusa em fornecer o(s) produto(s), aplicada 

cumulativamente com a multa estabelecida no item anterior;  

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o Município 

de Anchieta por um período de 2 (dois) anos, nos casos de recusa em prestar o serviço;  

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou 

contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa, 

por um período de 2 (dois) anos. 
  

2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993;  

3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de Anchieta após a devida 

notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  
 

4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por correspondência com aviso de recebimento ou por 

publicação no Diário Oficial, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de 

sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;  
 

5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde 

deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993;  
 

6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito do Município de 

Anchieta, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 

de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.  
 

7 - Poderá ser descontado o valor da multa aplicada nos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração, nos moldes do art. 87, § 1º da Lei nº 8.666/93.  
 

XV - DO CONTRATO 

1 - A efetivação do contrato dar-se-á através de termo próprio (Anexo 07) a ser assinado com a empresa 

vencedora, após a homologação e adjudicação do certame pela autoridade competente. 
 

2 - O não cumprimento de quaisquer obrigações contratuais ou legais sujeitará o contratado às penalidades 

previstas na Lei n° 8666/93 e 10520/02, como também as determinadas no contrato. 

 

2.1 - A aplicação de multa não impede a resolução do contrato a ser firmado. 

3 – A prestação do serviço deverá ser efetuada rigorosamente dentro das especificações estabelecidas na 

proposta vencedora e no respectivo contrato. A não observância dessa condição poderá implicar a não 
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aceitação dos mesmos, sem que caiba ao contratado inadimplente qualquer tipo de direito ou reclamação, 

não se responsabilizando ao Município de Anchieta por qualquer indenização. 
 

4 - É facultado ao Município de Anchieta-ES, quando a empresa convocada não assinar o termo de 

Contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 

inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação 

independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.   
 

5 - O contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura, com previsão de término de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogada de acordo com inciso II do Art. 57 da Lei n° 8.666/93. 
 

6 - O valor contratado não gera obrigação de contratação Total, sendo que serão realizados os pagamentos 

dos serviços efetivamente prestados. 
 

XVI - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

1 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências destinadas a esclarecer 

ou completar a instrução do processo, sendo vedada às empresas licitantes a juntada posterior de 

informações ou documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de credenciamento, classificação 

e habilitação.  
 

2 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, solicitar informações complementares. 
 

3 - É facultado ao Pregoeiro solicitar a contribuição de servidores da PMA para subsidiar a análise técnica 

de qualquer objeto licitado. 
 

4 - Cabe ao Pregoeiro solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento jurídico vigente e 

nos princípios de Direito Público.  
 

8 - A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do Pregão, cabendo responsabilização na esfera civil, penal e 

administrativa pela prática de atos fraudulentos.  
 

9 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:  
 

ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO 2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO (Modelo Proposta de Preços) 

ANEXO 3 – TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)  

ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)  

ANEXO 5 – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO)  

ANEXO 6 – DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO)  

ANEXO 7 - MINUTA DE CONTRATO  

 

 

Anchieta, 04 de março de 2020.  

______________________ 

Jilvan Carvalho dos Santos 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019 

 

1 - DO ÓRGAO REQUISITANTE 

1.1 - Secretaria Municipal de Saúde 

 

2 - DO OBJETO 

 

O presente Termo de Referência (TR) tem por objeto a contratação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE 

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. PARA 

PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE 

PEÇAS/ACESSÓRIOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NECESSÁRIOS, CALIBRAÇÃO E 

TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE 

SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, CAPS, CAPS AD, CEU, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E 

LABORATORIO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES, de acordo com os termos e condições deste Termo 

de Referência, sendo este um serviço de forma continuada, a ser contratado por um período de 12 (doze) 

meses, podendo ser renovado por iguais períodos, até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 

 

2.1 - Os pagamentos para os serviços executados serão em parcelas mensais; 

 

2.2 - Reposição de peças serão de responsabilidade da empresa vencedora; 

 

2.3 - A execução do objeto será de acordo com as especificações conforme consta no Termo de Referência. 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA: 

 

3.1 - Considerando o princípio da integralidade da assistência aos cidadãos, entendida como conjunto 

articulado contínuo das ações e serviços de saúde preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do SUS; 

 

3.2 - Considerando a necessidade de realização de atividade visando tornar viáveis os princípios e 

diretrizes de acesso universal e da dignidade do cuidado; 

 

3.3 - Considerando que há na Vigilância Ambiental um serviço próprio de identificação de larvas de 

Aedes aegypti e utiliza um microscópio para realização do serviço; 

 

3.4 - Considerando que há no Centro de Controle um microscópio de uso do veterinário para identificação 

do fungo da esporotricose; 

 

3.5 - A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta-ES possui um avançado Parque de Equipamentos 

Médico-Hospitalares, odontológicos e laboratoriais, para suportar a complexidade dos serviços prestados 

no cumprimento dos princípios do SUS, desta forma a execução de serviço de manutenção contínua e 

ininterrupta do parque de equipamentos é imprescindível para o funcionamento deste dentro dos padrões 

de segurança estabelecidos por diversos organismos nacionais e internacionais e parâmetros definidos 

pelos fabricantes, garantindo a qualidade, eficácia, efetividade e segurança dos serviços prestados, 

minimizando riscos e custos intrínsecos, bem como buscando a maior economicidade, a maior 

disponibilidade dos equipamentos, e a menor interrupção possível dos serviços prestados pela Secretária 

de Saúde. 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregoo.anchieta@gmail.com


 

     

            MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES 
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

     COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

Rodovia Edival José Petri, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 
 CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregoo.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

PET Nº 14856/2019 

FLS: ___________ 
 
ASS.:  

3.6 - Desta forma, faz-se necessário a contratação de Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-

Hospitalares, odontológicos e laboratoriais, sendo este um serviço de forma continuada, para promover a 

eficácia e a eficiência na manutenção dos equipamentos, controlando e reduzindo os custos envolvidos, e 

objetivando também garantir a qualidade e segurança destes equipamentos, minimizando os riscos 

envolvidos nos procedimentos com tecnologia médica; 

 

3.7 - Da contratação do Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e 

laboratoriais resultarão como principais benefícios: 

 

3.7.1 - Celeridade no reparo do Parque de Equipamentos  Médico-Hospitalares,  com aplicação e 

reposição de peças/acessórios e serviços especializados quando necessário, reduzindo o tempo 

de espera para realização de atendimento, consultas, exames e procedimentos ocasionados pela 

maior disponibilidade destes equipamentos; 

 

3.7.2 - Maior qualidade e presteza no atendimento, provendo desta forma a satisfação e segurança 

do usuário, agregando economia nos processos de trabalho; 

 

3.7.3 - Manutenção Preventiva, Calibração e Teste de Segurança Elétrica de acordo com o previsto pelo 

fabricante e determinado pelas normas que regem grupos de Equipamentos Médico-Hospitalares, 

odontológicos e laboratoriais, para garantir a confiabilidade, aumentando, assim, a segurança dos 

procedimentos e diminuindo os riscos envolvidos e eventos adversos. 

 

4 - DA FINALIDADE, DEFINIÇÕES E CONCEITOS: 

 
4.1 - A falta de manutenção dos equipamentos médico-hospitalares, odontológicos, laboratoriais, tanto da 

Gerência de Atenção Primária a Saúde, Média e Alta Complexidade e Vigilância em Saúde, pode 

acarretar no mau funcionamento dos serviços e atividades desenvolvidas nas unidades de saúde, 

podendo trazer prejuízos aos nossos usuários. 

 

4.2 - Com o objetivo de padronizar o vocabulário que será utilizado neste Termo de Referência, fica 

estabelecida a adoção dos seguintes conceitos e definições: 

 

4.3 - Equipamento Médico-Hospitalar (EMH) é o equipamento, aparelho ou instrumento de uso médico ou 

laboratorial, destinado à detecção de informações do organismo humano para auxílio a procedimento 

clínico, destinado a tratamento de patologias, incluindo a substituição ou modificação da anatomia ou 

processo fisiológico do organismo humano, ou ainda destinado a fornecer suporte a procedimentos 

diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos. O Equipamento Médico-Hospitalar é   composto pelo seu módulo 

principal e módulos secundários, seus acessórios e Equipamentos Auxiliares; 

 

4.4 - Equipamento Auxiliar é o equipamento, aparelho ou instrumento com características de apoio, que 

compõe um EMH, como exemplo: Módulos de Refrigeração, Compressores de Ar, Bombas de Vácuo, 

Computadores e Impressoras, Gravador de Mídia, Termômetro e Termohigrômetro de Ambiente, Osmose 

Reversa etc.; 

 

4.5 - Horário Regular de Prestação do Serviço são os dias/horário para usual prestação do serviço, 

conforme disposto neste Termo de Referência; 

 

4.6 - Manutenção Corretiva é uma intervenção não previamente planejada, onde realiza-se um conjunto 

de ações destinada a corrigir uma falha ou degradação de um equipamento, compreendendo ajustes e 

reparos e reposição de peças quando necessárias; 
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4.7 - Chamado Técnico é a solicitação feita pela CONTRATANTE à CONTRATADA, dentro do Horário 

Regular de Prestação do Serviço, para atendimento de uma demanda de Manutenção Corretiva; 

 

4.8 - Atendimento Técnico é a presença de técnico da CONTRATADA, no local de instalação dos 

equipamentos, dentro do Horário Regular de Prestação do Serviço, para execução de uma Manutenção 

Corretiva demandada, tendo como resultado um documento de Atendimento Técnico individual, ou seja, 

por Equipamento Médico-Hospitalar, odontológico e laboratorial atendido; 

 

4.9 - Chamado Técnico Emergencial é a solicitação eventual feita pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA, fora do Horário Regular de Prestação do Serviço, para atendimento de uma demanda de 

Manutenção Corretiva Emergencial; 

 

4.10 - Atendimento Técnico Emergencial é a presença de técnico da CONTRATADA, no local de 

instalação dos equipamentos, fora do Horário Regular de Prestação do Serviço, para execução de uma 

Manutenção Corretiva Emergencial demandada, tendo como resultado um documento de Atendimento 

Técnico individual, ou seja, por Equipamento Médico-Hospitalar, odontológico e laboratorial atendido; 

 

4.11 - Tempo de Atendimento Técnico Emergencial é o período transcorrido, em horas corridas, entre o 

Chamado Técnico Emergencial e o primeiro Atendimento Técnico deste chamado; 

 

4.12 - Tempo de Reparo é o período transcorrido, em dias úteis, entre o Chamado Técnico, ou o 

Chamado Técnico Emergencial, e a efetiva solução deste chamado, excluindo-se deste período o tempo 

da eventual aplicação de peças/acessórios e serviços especializados que independa da execução direta 

da CONTRATADA;  

 

4.13 - Tempo de Indisponibilidade é o período transcorrido, em dias corridos, entre o Chamado Técnico, 

ou o Chamado Técnico Emergencial, e a efetiva solução deste chamado; 

 

4.14 - Manutenção Preventiva é uma intervenção previamente planejada, onde realiza-se um conjunto de 

ações de intervalos predeterminados e de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a 

probabilidade de falha ou a degradação de um equipamento, tendo como resultado um documento de 

Manutenção Preventiva individual, ou seja, por Equipamento Médico-Hospitalar, odontológico e 

laboratorial atendido; 

 

4.15 - Ronda Geral é a rotina de verificação de problemas em Equipamentos Médico-Hospitalares, 

odontológicos e laboratoriais, junto a todos os setores da instituição, visando antecipar a comunicação 

entre as partes e verificar a ocorrência de eventuais reclamações de funcionamento dos equipamentos, 

tendo como resultado um documento formal com o Nome/Assinatura do Técnico Executor, 

Nome/Assinatura do Responsável do Corpo Clínico pelo local verificado e Nome/Assinatura do 

Responsável pelo Ateste da Engenharia Clínica; 

 

4.16 - Ronda Setorial é a rotina de inspeção detalhada em Equipamentos Médico-Hospitalares, 

odontológicos e laboratoriais, junto a setores críticos da instituição, que inclui testes funcionais e 

verificação de parâmetros, visando averiguar o correto funcionamento de todos os EMH do setor, 

reduzindo a probabilidade de falhas ou a degradação do funcionamento de um item, tendo como 

resultado um documento formal com o Nome/Assinatura do Técnico Executor, Nome/Assinatura do 

Responsável do Corpo Clínico pelo local inspecionado e Nome/Assinatura do Responsável pelo Ateste da 

Engenharia Clínica; 

 

4.17 - Manutenção Programada é a Manutenção Preventiva, Ronda Geral e/ou Ronda Setorial; 
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5 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

5.1 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES E RELAÇÃO DE PARÂMETROS MENSURÁVEIS POR 

EQUIPAMENTO: 

 

 
TIPO DE EQUIPAMENTO 

 
QTD 

 

PARÂMETROS MENSURÁVEIS 

AFERIÇÃO 

REGULAR 
 

EVENTUAL 

Agitador de Kliner 02 ENERGIA, MECÂNICA  X 

Homogeinizador de Tubos 01 ENERGIA, MECÂNICA  X 

Analisador de Bioquímica 02 ENERGIA, MECÂNICA, 
FREQUÊNCIA 

X X 

Aspirador de Secreção 02 PRESSÃO X X 

Autoclaves 08 TEMPERATURA X X 

Balanças Adulto 34 MASSA  X 

Balanças Infantis 23 MASSA  X 

Banho Maria 02 TEMPERATURA  X 

Bicicleta Ergométrica 01 PRESSÃO  X 

Bomba de Infusão 01 FLUXO  X 

Bomba de Vácuo 01 FLUXO X X 

Centrífugas 04 ENERGIA, MECÂNICA  X 

Colposcópio 01 ENERGIA  X 

Contador de Células 01 ENERGIA  X 

Deionizador 01 ENERGIA, PRESSÃO  X 

Desfibrilador 02 ENERGIA X X 

Desfibrilador e Cardioversor 01 ENERGIA, FREQUÊNCIA X X 

Doppler /Detector 45 ENERGIA, MECÂNICA X X 

Eletrocardiógrafo 03 FREQUÊNCIA / AMPLITUDE X X 

Eletrocautério / Bisturi 03 POTÊNCIA  X 

Esfignomanômetro 204 PRESSÃO X  

Estetoscópio 74 MECÂNICA  X 

Estufas 01 TEMPERATURA X X 

Filtro de Ar com Dreno 
Automático 

10 MECÂNICA X X 

Foco de Luz Cirúrgico / Clínico 49 ENERGIA/ LÂMPADA  X 

Foco de Luz Simples / 
Ginecológico 

04 ENERGIA/ LÂMPADA  X 

Infra Vermelho 06 LÂMPADA, ENERGIA  X 

Laringoscópio 04 LÂMPADA, PILHA X X 

Laser Terapêutico 01 CALIBRAGEM X X 

Maca para Exame 01 MASSA  X 

Microondas Terapêutico 02 ENERGIA X X 

Microscópios 05 ENERGIA, MECÂNICA  X 
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Monitor ECG e FC 03 ENERGIA, MECÂNICA X X 

Nebulizadores 20 ENERGIA, MECÂNICA X X 

Negatoscópio 28 ENERGIA X X 

Ondas Curtas 02 ENERGIA X X 

Osmose Reversa 01 ENERGIA, MECÂNICA, 
PRESSÃO 

X X 

Otoscópio 28 LÂMPADA, MECÃNICA, PILHA X X 

Oxímetro de Dedo Portátil 
pilhas AAA 

03 MECÂNICA, PILHA X X 

Oxímetro de Pulso com bateria, 
Lithio 

01 MECÂNICA, BATERIA X X 

Regulador de Pressão para 
Bacia de 
Oxigênio 

01 MECÂNICA, PRESSÃO X X 

Relógio MultTimer 01 ENERGIA, MECÂNICA  X 

Seladora 01 MECÃNICA X X 

Tens/Fez Portátil 2 canais 01 ENERGIA X X 

Tens/Fez Portátil 4 canais 05 ENERGIA X X 

Ultra Som 1 MHZ 03 ENERGIA X X 

Cabine de segurança biológica 01 ENERGIA, MECÂNICA X  

Unidade de ventilação estéril 01 ENERGIA, MECÂNICA X  

 

OBS: O parque de equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e laboratoriais, apresentado é 

apenas um balizador para execução do serviço, podendo ao longo do tempo, tanto serem inativados 

alguns equipamentos como também serem adicionados alguns novos equipamentos similares. A 

natureza dos equipamentos aqui dispostos e por ventura os que forem adquiridos também estarão 

cobertos pelo Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e 

laboratoriais. 

 
5.2 - DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO, QUANTITATIVO E VALOR DE REFERÊNCIA 
 

 

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO 

MÉDIO 

MENSAL 

PREÇO TOTAL 
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01 Serviços Continuados de Manutenção em 

Equipamentos Médico-

Hospitalares, odontológicos e laboratoriais, 

para prestação de manutenção preventiva e 

corretiva, com aplicação e reposição de 

peças/acessórios e serviços especializados 

quando necessário, calibração e teste de 

segurança elétrica, dos equipamentos 

instalados nos Estabelecimentos de Saúde 

(ESFs, CAPS, CAPSad, Pronto Atendimento 

Municipal, Laboratório, Centro de 

Especialidades Unificada e Serviço de 

Fisioterapia do Município de Anchieta-ES. 

 
 
 
 

 
SERVIÇO 

 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 

 
R$ 

 
 
 
 

 
R$ 

TOTAL R$ 

 
5.3 - DO ESCOPO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.3.1 - A prestação dos Serviços Continuados de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares, 

odontológico e laboratoriais deverá dar-se, conforme a quantidade declarada, nos respectivos locais, 

conforme as especificações e condições constantes no presente Termo de Referência e seus ANEXOS; 

 

5.3.2 - Atividades do Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológico e 

laboratoriais, a serem executadas no Parque de Equipamentos Médico- Hospitalares da CONTRATANTE 

disposto de forma não exaustiva no “ÍTEM 5.1 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES E RELAÇÃO 

DE PARÂMETROS MENSURÁVEIS POR EQUIPAMENTO, são: 

 

a) Cadastro dos equipamentos; 

b) Instalação e Desinstalação dos equipamentos, ou seja, montagem e desmontagem, dos 

equipamentos, quando necessário; 

c) Manutenção Corretiva; 

d) Desenvolver procedimentos operacionais de Manutenção Preventiva, Calibração e/ou Teste de 

Segurança Elétrica; 

e) Desenvolver Plano Anual de Manutenção Programada; 

f) Manutenção Preventiva, Calibração e/ou Teste de Segurança Elétrica dos equipamentos; 

g) Rondas Gerais e Rondas Setoriais; 

h) Aplicação e reposição de peças/acessórios e serviços especializados, quando necessário; 

i) Treinamento de usuários dos equipamentos e demais profissionais indicados pela CONTRATANTE, 

quando necessário; 

j) Execução do Serviço utilizando Sistema de Gestão de Manutenção de Equipamentos Médico- 

Hospitalares; 

k) Emissão de laudos técnicos dos equipamentos, quando necessário. 

 

5.3.3 - A CONTRATADA deverá manter um cadastro atualizado do Parque de Equipamentos Médico- 

Hospitalares da CONTRATANTE. Esse cadastro deverá apresentar no mínimo as seguintes informações: 

código de identificação, nomenclatura, situação, localização, marca, modelo, série, patrimônio, 

cobertura de garantia e/ou contrato de manutenção etc. 
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5.3.4 - A CONTRATADA será responsável por realizar a instalação e/ou desinstalação, ou seja, montagem 
e/ou desmontagem, dos Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e Laboratoriais, sempre que 
necessário. 
 
5.3.5 - A contratada será responsável a todo e qualquer momento realizar a substituição de peças que se 
fizerem necessárias, conforme item 2.2 deste Termo de Referência. 
 
5.3.6 – Manutenção Corretiva: 
 

I - A CONTRATADA será responsável pelo Atendimento Técnico de todo e qualquer Chamado Técnico 
referente ao Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e laboratoriais da 
CONTRATANTE; 
 
II - A solicitação do Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no início da contagem do Tempo de 
Atendimento Técnico e do Tempo de Reparo; 
 
III - O Tempo de Atendimento Técnico não poderá exceder a 01 (um) dia útil; 
 
IV - É facultado à CONTRATADA elaborar planos de manutenção e suporte que incluam treinamento 
especializado para os locais de instalação dos equipamentos, visando minimizar a demanda de Chamados 
Técnicos etc., desde que tais treinamentos não impliquem ônus para a CONTRATANTE; 
 
V - Para todo Atendimento Técnico deverá ser feito um documento de Atendimento Técnico, que deverá ser 
entregue a CONTRATANTE, constando no mínimo as seguintes informações:  
 
a) Identificação do Equipamento; 
b) Data e Hora do Início e Final do Atendimento Técnico; 
c) Descrição do (s) problemas (s) encontrado (s); 
d) Descrição do (s) serviço (s) executado (s); 
e) Descrição de eventual (ais) pendência (s); 
f) Descrição de eventual (ais) peça (s) aplicadas (s); 
g) Status do Equipamento após o Atendimento Técnico; 
h) Nome/Assinatura do Responsável pelo Atendimento Técnico; 
i) Nome/Assinatura do Responsável pelo Aceite do Responsável pela instituição. 

 
VI - A CONTRATADA será responsável pela execução de Manutenção Corretiva no Parque de 
Equipamentos Médico-Hospitalares da CONTRATANTE; 
 
VII - Em toda e qualquer Manutenção Corretiva, onde a CONTRATANTE julgar necessária a realização de 
uma Calibração e/ou Teste de Segurança Elétrica, a CONTRATADA deverá realizar a respectiva Calibração 
e/ou Teste de Segurança Elétrica do Equipamento Médico-Hospitalar, odontológicos e laboratoriais antes de 
liberar o mesmo ao setor de origem; 
 
VIII - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicação e reposição de peças/acessórios 
e serviços especializados para execução de Manutenção Corretiva. 
 
IX - O Tempo de Reparo não poderá exceder a 05 (cinco) dias úteis. 
 
5.3.7 - Manutenção Preventiva, Calibração, Teste de Segurança Elétrica, Ronda Geral e Ronda Setorial: 
 
I - A CONTRATADA deverá desenvolver procedimentos operacionais de Manutenção Preventiva, 
Calibração e Teste de Segurança Elétrica para o Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares da 
CONTRATANTE, sendo estes procedimentos de acordo com o preconizado pelos fabricantes e pelas 
normas incidentes, e por este Termo de Referência; 
 
II - A CONTRATANTE deverá validar os procedimentos operacionais de Manutenção Preventiva, Calibração 
e Teste de Segurança Elétrica desenvolvidos pela CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE, a qualquer 
tempo, solicitar eventuais alterações nos procedimentos; 
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ENGENHARIA CLÍNICA 

 

 

SERVIÇO:    

CERTIFICADO:    

EMPRESA:   DATA: / / 

TÉCNICO:  PRÓXIMA: / /     

III - Na execução de Rondas Gerais e Rondas Setoriais deverão ser utilizados respectivamente os modelos 
do “ANEXO A - MODELO DE RONDA GERAL” e “ANEXO B - MODELO DE RONDA SETORIAL”; 
 
IV - A CONTRATADA deverá desenvolver, em conjunto com a CONTRATANTE, um Plano Anual de 
Manutenção Programada do Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e 
Laboratoriais da CONTRATANTE, de modo a reduzir a incidência de Manutenção Corretiva, prevendo 
e evitando danos futuros, corrigindo falhas em estágios iniciais, e aumentando a confiabilidade e segurança 
do Parque de equipamentos; 
 
V - O Plano Anual de Manutenção Programada do Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares, 
odontológicos e Laboratoriais da CONTRATANTE deverá planejar o PERÍODO/ANO que será executada a 
Manutenção Programada, sendo considerada como fora do prazo toda e qualquer Manutenção Programada 
que não for executada no PERÍODO/ANO planejado. O PERÍODO planejado deverá ser o dia, semana ou 
mês planejado; 
 
VI - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas referentes a Verificação do IPEM e 
colocação de selo do INMETRO, sempre que aplicável conforme procedimentos supracitados das 
Manutenções Programadas, não incidindo nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE; 
 
VII - A CONTRATADA será responsável pela execução de Manutenção Preventiva, Calibração e Teste de 
Segurança Elétrica, no Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e Laboratoriais da 
CONTRATANTE, devendo executar sempre a calibração dos parâmetros mensuráveis listados no “ÍTEM 5.1 
- DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES E RELAÇÃO DE PARÂMETROS MENSURÁVEIS POR 
EQUIPAMENTO”; 
 
VIII - Após a realização de cada Manutenção Preventiva em Equipamento Médico-Hospitalar da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá emitir um Documento de Manutenção Preventiva, contendo, 
sempre que aplicável, o respectivo Certificado de Calibração e Certificado de Teste de Segurança Elétrica, e 
colocar uma Etiqueta de Manutenção Programada, contendo no mínimo o tipo de serviço, o número do 
documento gerado, o nome da empresa e do técnico executor, a data de execução e a data útil limite do 
PERÍODO/ANO da próxima Manutenção Preventiva planejada; 
 
IX - A Etiqueta de Manutenção Programada deverá ser fornecida, e substituída quando necessário, pela 
CONTRATADA, devendo ser utilizada etiqueta autoadesiva, confeccionada em material poliéster metalizado 
e que não danifique com a rotina de higienização dos equipamentos, em formato retangular com bordas 
abauladas e com as seguintes dimensões aproximadas largura (80 mm) e altura (40 mm), e devendo conter 
ainda os nomes “ENGENHARIA CLÍNICA” e “BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA”, 
conforme segue o Modelo de Etiqueta de Manutenção Programada ilustrado na “FIGURA 01”; 
 
Figura 01 – Modelo de Etiqueta de Manutenção Programada 
 

 

 
X - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicação e reposição de peças/acessórios e 
serviços especializados para execução de Manutenção Preventiva, utilizando para isso o valor reservado 
para substituição de peças/acessórios e serviços especializados, conforme pactuado neste Termo de 
Referência; 
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XI - No Plano Anual de Manutenção Programada, as Rondas Gerais e Rondas Setoriais, deverão ser 
realizadas respectivamente com Periodicidade Semanal e Periodicidade Mensal, sendo a Ronda Geral 
realizada em todos os equipamentos da Secretaria de Saúde com Equipamentos Médico-Hospitalares, 
odontológicos e Laboratoriais e a Ronda Setorial realizada apenas nos setores críticos da Secretaria de 
Saúde (Pronto Atendimento Municipal, Laboratório e Serviço de Fisioterapia); 
 
XII - A CONTRATADA será responsável pela execução de Rondas Gerais e Rondas Setoriais nos setores 
da Secretaria de Saúde com Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e laboratoriais; 
 
XIII - A CONTRATADA deverá entregar a CONTRATANTE o Plano Anual de Manutenção Programada dos 
Equipamentos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato. 
 

5.3.8 - Aplicação e reposição de peças/acessórios e serviços especializados: 

 
I - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a aplicação e reposição de peças/acessórios, quando 
necessário, para execução de Manutenção no Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos 
e laboratoriais da CONTRATANTE, incluindo a substituição de peça/acessório para manutenções 
demandadas devido à falha operacional e/ou falha de infraestrutura; 
 
II - Sobre o conceito de peças/acessórios subtende-se toda e qualquer peça/acessório necessário para 
reparar um equipamento Médico hospitalar, odontológicos e laboratorial e fazer com que este desempenhe 
a função para a qual foi concebido; 
 
5.3.9 - Condições para Aplicação e substituição de Peças/Acessórios: 

 
a) Quando a CONTRATADA julgar necessário o emprego de peça/acessório, esta deverá indicar a 
necessidade de aplicação e substituição de peça/acessório para a CONTRATANTE; 
b) A CONTRATANTE fará imediatamente a verificação da real necessidade de aplicação e substituição da 
(s) peça (s) /acessório (s) indicado (s) pela CONTRATADA, e mediante a  confirmação desta necessidade a 
CONTRATANTE prontamente autorizará o início do processo de aplicação desta (s) peça (s) acessório (s) 
pela CONTRATADA; 
c) Visando a celeridade no processo de manutenção e antevendo-se a aplicação e substituição de algumas 
peças/acessórios ordinários, a CONTRATANTE poderá indicar a CONTRATADA a necessidade de 
antecipação da entrega destas peças/acessórios para agilizar futuras aplicações/substituição; 
d) Deverão ser aplicadas e/ou antecipadas apenas peças/acessórios novos, sendo vedado o uso de 
peças/acessórios recondicionados, recicladas, enfim, provenientes de reutilização de material já 
empregado, com exceção de eventuais casos formalmente autorizados pela CONTRATANTE; 
e) Toda e qualquer peça/acessório a ser aplicado/substituído, e/ou antecipado deverá ser apresentada à 
CONTRATANTE, com cópia da sua nota fiscal de aquisição para simples controle de evidência e 
rastreabilidade da peça/acessório aplicada/substituida. 
 
5.3.10 - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicação/reposição serviço 
especializado, quando necessário, para execução de Manutenção no Parque de Equipamentos Médico-
Hospitalares, odontológicos e laboratoriais da CONTRATANTE, incluindo a aplicação de serviço 
especializado para manutenções demandadas devido à falha operacional e/ou falha de infraestrutura; 

5.3.11 - Sobre o conceito de serviços especializados subtende-se todo e qualquer serviço que exigir 
conhecimento ou mão de obra especializada de fábrica, exigir serviço técnico de alta especialização, ou 
ainda exigir a substituição de peças/acessórios não disponíveis no mercado, necessários para reparar um 
equipamento Médico Hospitalar, odontológicos e laboratorial e fazer com que este desempenhe a função 
para a qual foi concebido; 

5.3.12 - Condições para Aplicação de Serviços Especializados: 

a) Quando a CONTRATADA julgar necessário o emprego de serviço especializado, esta deverá indicar a 
necessidade de aplicação de serviço especializado para a CONTRATANTE; 
b) A CONTRATANTE fará imediatamente a verificação da real necessidade de aplicação do (s) serviço 
(s) especializado (s) indicado (s) pela CONTRATADA, e mediante a confirmação desta necessidade a 
CONTRATANTE prontamente autorizará o início do processo de aplicação deste (s) serviço (s) 
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especializado (s) pela CONTRATADA. É de responsabilidade da CONTRATADA realizar o pagamento 
das despesas de serviços e peças para o serviço especializado; 
c) Toda e qualquer serviço especializado a ser aplicado deverá ser apresentado à CONTRATANTE, com 
cópia da sua nota fiscal para simples controle de evidência e rastreabilidade do serviço especializado 
aplicado. 
 
5.3.13 - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a prestação de garantia total, de no mínimo 06 
meses, para toda e qualquer peça/acessório aplicado ou substituído e/ou antecipado e para todo e qualquer 
serviço especializado aplicado para execução de Manutenção em Equipamentos Médico- Hospitalares, 
odontológicos e laboratoriais da CONTRATANTE, a contar da data de entrega da peça/acessório ou da data 
final de execução do serviço especializado. 
 
5.3.14 - Treinamento: 

 
I - A CONTRATADA deverá, quando necessário, elaborar treinamentos operacionais para os usuários de 
Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e Laboratoriais da CONTRATANTE e demais 
profissionais indicados pela CONTRATANTE, tendo como escopo itens como instruções operacionais, 
princípios de funcionamento, montagem do equipamento e acessórios, limpeza e desinfecção, solução de 
problemas etc. 
 
5.3.15 - Emissão de Laudos Técnicos dos Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e 
Laboratoriais: 

 
I - A CONTRATADA deverá emitir laudos técnicos dos Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e 
laboratoriais e da CONTRATANTE, sempre que necessário ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE; 
II - Quando a CONTRATADA julgar pertinente a Solicitação de Inativação de Equipamento Médico- 
Hospitalar, odontológicos e laboratoriais da CONTRATANTE, esta deverá emitir Laudo Técnico para a III - 
CONTRATANTE, acompanhando e justificando tal solicitação; 
III - A CONTRATANTE avaliará a Solicitação de Inativação de Equipamento Médico-Hospitalar, 
odontológico e Laboratorial feita pela CONTRATADA e emitirá um parecer APROVANDO ou 
REPROVANDO a Solicitação de Inativação de Equipamento feita pela CONTRATADA; 
IV - Quando da aprovação da Inativação do Equipamento Médico-Hospitalar, odontológico e Laboratorial, 
por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá excluir do Plano Anual de Manutenção Programada 
as Manutenções Programadas Planejadas para este Equipamento. 
 
5.3.16 - Local de Prestação do Serviço: 

 
I - O Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalar, odontológico e Laboratorial deverá ser 
prestado usualmente nas dependências da CONTRATANTE, salvo casos excepcionais autorizados pela 
CONTRATANTE. 
 
5.3.17- Horário de Prestação do Serviço: 

 
I - O Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e Laboratoriais deverá 
ser realizado uma vez por semana, para os equipamentos de aferição Regular, bimestralmente para os 
de aferição Eventual e todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados para os chamados 
Emergenciais, quando solicitado pela CONTRATANTE; 
 
 
5.3.18 - Equipe do Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e 
Laboratoriais: 

 
I - O dimensionamento da equipe para execução adequada do Serviço de Manutenção em Equipamentos 
Médico-Hospitalares, odontológicos e laboratoriais será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, 
devendo assegurar-se de que será suficiente para o cumprimento integral do objeto deste Termo de 
Referência e seus Acordos de Nível de Serviço; 
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5.3.19 - Reuniões: 

 
I - Deverá ser realizada Reunião mensalmente, no “Local de Prestação do Serviço”, com a participação 
obrigatória do Fiscal ou Fiscal Substituto da CONTRATANTE, e do Preposto e Responsável Técnico da 
CONTRATADA; 
II - Esta Reunião mensal deverá ter como pauta o acompanhamento do serviço através dos Indicadores de 
Desempenho dos ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO, e a tratativa destes e de possíveis pendências, 
além de outros assuntos pertinentes. 
 
5.3.20 - Ferramentas: 

 
I - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, e a manutenção e/ou a reposição 
quando necessário, de Ferramentas para execução do Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-
Hospitalares, odontológicos e laboratoriais, não incidindo nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE; 
 
II - Sobre o conceito de Ferramentas subtende-se todo e qualquer dispositivo físico que forneça uma 
vantagem de trabalho, e/ou acessório ou consumível deste, necessária para reparar um Equipamento 
Médico-Hospitalar, odontológicos e Laboratorial e fazer com que este desempenhe a função para a qual foi 
concebido; 
 
III - Serão consideradas Ferramentas de uso Individual, aquelas comumente utilizadas, tais como: alicate 
universal, alicate de corte, alicate de bico chato, chaves de fenda, chaves Philips, chaves de precisão, 
chaves allen, chaves torx, estilete, pinça, ferro de solda, solda, sugador de solda, multímetro digital, 
lanterna, pincel, limpa contato etc.; 
 
IV - Serão consideradas Ferramentas de uso Coletivo, aquelas eventualmente utilizadas, tais como: alicate 
de pressão, alicate crimpador, chaves canhão, furadeira, brocas, mini retifica, soprador térmico, espaguetes 
termoretráteis, aspirador de pó portátil, martelo comum, martelo de borracha, morsa de bancada, alicate 
amperímetro, abraçadeiras de nylon, colas, álcool isopropílico, lubrificantes, desingripantes, graxas etc.; 
 
V - Estas Ferramentas são propriedade da CONTRATADA, e poderão, a critério desta, serem recolhidas ao 
fim da vigência do contrato. 
 
VI - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, e a manutenção e/ou a reposição 
quando necessário, de EPI - Equipamentos de Proteção Individual para seus técnicos, condizente com a 
atividade a ser desempenhada e conforme as disposições da NR 6, não incidindo nenhum ônus adicional 
para a CONTRATANTE nem para os empregados da CONTRATADA; 
 
7 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
7.1 - Apresentar atestado de capacidade técnica, que ateste que a licitante presta ou prestou serviço de 
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares e laboratoriais, o qual 
deverá estar assinado, carimbado (CNPJ) e em papel timbrado, emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado; 
 
7.2 - Contrato de prestação de serviço com validade mínima de 01 ano, profissional responsável com 
qualificação técnica compatível com o objeto da presente licitação, comprovado através de certificado de no 
mínimo 40 horas; 
 
7.3 - Comprovação de autorização e/ou certificação pelo INMETRO para execução de serviços de reparo e 
manutenção em instrumentos e medição, conforme estabelece o art. 3º da Lei nº 9.933/1999 e termos da 
portaria INMETRO nº 65/2015; 
 
7.4 - Comprovação  de Registro da licitante no conselho regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), conforme a Lei Nº 13.639/2018, 
comprovando atividade relacionada com o objeto e a indicação de profissional para atuar como 
responsável técnico.  
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8 - DA EXECUÇÃO: 

 
8.1 - No momento da manutenção dos equipamentos, um profissional da empresa deverá aguardar a 
conferência feita por um funcionário responsável; 
 
8.2 - Havendo manutenção ou troca de peças em desacordo com as especificações do Edital caberá ao 
profissional responsável pela averiguação, efetuar sua devolução ao respectivo fornecedor, sem prejuízo da 
instrução de contrato visando a penalização do fornecedor. 
 
9 - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO: 

 
9.1 - A execução dos atos decorrentes da contratação com prestação de serviços será acompanhada e 
fiscalizada pelos servidores: 
 
Nathalya Altoé Coppo (coordenadora do ESF Alto Pongal); 
Cecilia Gonçalves Borges (coordenadora do ESF III); 
Jamile Aparecida das Neves Freire (coordenadora da ESF Recanto do Sol); 
Isadora Guimarães T. Barbosa (coordenadora do ESF II); 
Tania Rosa Bissa (coordenadora da ESF de Iriri); 
Cristiane Feitosa Almeida (coordenadora do ESF I); 
Juliana Ramos Lara da Silva (coordenadora do ESF Mãe-Ba); 
Camila da Silva Monteiro (ESF de Jabaquara); 
Lídia  Fernandes Nascimento e Silva (ESF Baixo Pongal); 
Renata Lara Ramos Dezan (Coordenadora do pronto de atendimento), 
Thiago Bergamini Sossai (Odontológico); 
Aristides Antônio do Nascimento Junior (fiscal do laboratório); 
Jalile dos Passos Garcia (coordenadora do CEU); 
Conceição Zuqui (coordenadora do CAPS), e 
Fernando Araújo Dutra (Fisioterapia). 
 
9.2 - A fiscalização da contratação não exclui a responsabilidade da empresa, mesmo perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos. 
 
10 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
 
10.1 - Constituem responsabilidades da CONTRATADA: 
 

10.1.1 - Manter os equipamentos em condições normais de funcionamento, efetuando os necessários 
ajustes e reparos; 
 
10.1.2 - Fornecer toda a mão de obra, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários para a 
realização completa dos serviços; 
 
10.1.3 - Realizar os serviços de manutenção corretiva e preventiva somente com técnicos especializados; 
 
10.1.4 - Oferecer garantia para os serviços executados e peças substituídas, pelo período mínimo de  
06 (seis) meses, ou aquele determinado pelos fabricantes das peças, caso não seja menor ao que foi 
solicitado pelo Município; 
 
10.1.5 - Arcar com todos os custos, inclusive transporte para buscar e devolver os aparelhos (se for o 
caso), reposição de peças etc; 
 
10.1.6 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados ou 
prepostos no local da prestação dos serviços; responder por qualquer prejuízo que seus empregados 
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ou prepostos causarem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ação ou 
omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e 
assumindo o ônus decorrente; 
 
10.1.7 - Poderão ser adicionados a prestação de serviço novos equipamentos que futuramente 
venham a ser adquiridos pelo Município de Anchieta; 
 
10.1.8 - É de exclusiva responsabilidade da licitante os encargos e ônus decorrentes na execução da 
prestação de serviços, seja por ação ou omissão, maior ou menor grau, de forma direta ou indireta, 
causados à Prefeitura Municipal de Anchieta ou a terceiros, inclusive os ônus advindos da relação de 
trabalho, trabalhistas, fiscais e outros mais; 
 
10.1.9 - O valor cobrado pela prestação de serviço contempla todo e qualquer tipo de despesa, a 
exemplo de deslocamento do técnico, transporte, retirada e devolução do equipamento aos diversos 
locais da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta/ES, serviços de laboratório (desmontagem, 
remontagem, diagnósticos etc.), conserto, limpeza e  lubrificação, empregados no diagnóstico e 
desmontagem, e tudo mais que se fizer necessário, devendo a licitante entregar o equipamento em 
pleno funcionamento, com a devida aprovação do serviço pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Anchieta/ES; 
 
10.1.10 - A licitante se compromete deixar a pessoa encarregada na fiscalização da execução   do 
contrato por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta/ES, adentrar nas suas 
dependências para comprovar se a empresa realmente mantém a estrutura técnica laboratorial; 
 
10.1.11 - A licitante se compromete a dar garantia dos serviços e das peças por ela substituída   pelo 
prazo no mínimo de 6 (seis) meses, contados a partir do aceite de recebimento do equipamento; 
 
10.1.12 - Tomar ciência das condições dos equipamentos, para efeito de levantamento de custos   para 
composição de seus preços; 
 
10.1.13 – Não transferir a outrem, o objeto estabelecido neste contrato, sem expressa anuência da 
contratante; 
 
10.1.14 – A alimentação e hospedagem dos funcionários da empresa que trabalharão na prestação 
dos serviços, por conta do contratado; 
 
10.1.15 – A contratada deverá apresentar relatório mensal das atividades executadas, acompanhado 
das cópias das visitas atestadas por funcionário da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
10.2 - Constituem obrigações da CONTRANTE: 

 
10.2.1 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à 
fiscalização do objeto deste contrato; 
 
10.2.2 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade ou defeito encontrado no cumprimento do 
Contrato; 
 
10.2.3 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conforme previsão do art. 67 da Lei nº 
8.666/93; 
 
10.2.4 - Designar um servidor que será o Fiscal do Contrato e fará o acompanhamento e a verificação 
da conformidade da execução do serviço e da alocação dos recursos necessários de forma a 
assegurar o perfeito e fiel cumprimento das cláusulas contratuais, podendo, em nome do Município, 
adotar as medidas necessárias para tal finalidade; 

 
11 - DAS PENALIDADES: 
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11.1 - A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital, sujeitando-
se às penalidades constantes no art. 7º La Lei 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, 
conforme disposto: 
 

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não 
gerem prejuízo para a Prefeitura de Anchieta; 
 
b) MULTA POR MORA – 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 10% (dez por 
cento), incidente sobre o valor da parcela em atraso, nos casos de descumprimento do prazo 
estipulado para a entrega do(s) produto(s), que será calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x D. 
Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em 
atraso; 
 
c) MULTA POR INADIMPLEMENTO – 2,0% (dois por cento), incidente sobre o valor global da 
contratação, pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou recusa em fornecer o(s) produto(s), aplicada 
cumulativamente com a multa estabelecida no item anterior; 
 
d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Prefeitura 
de Anchieta por um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa em fornecer o(s) peças(s); 
 
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou 
contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa, 
por um período de até 2 (dois) anos. 

 
11.2 – Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993; 
 
11.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Prefeitura de Anchieta após a devida 
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 
 
11.4 – A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde 
será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se 
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 
 
11.5 – O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993; 
 
12 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
12.1 - Contratação dos serviços pretendidos para um período de 12 meses; 
 
12.2 - Os pagamentos para os serviços executados serão em parcelas mensais referente à manutenção 
preventiva/corretiva/emergencial e reposição de peças, mediante apresentação de relatório datado e 
assinado pela empresa e pelo profissional do setor que acompanhará a execução do serviço; 
 
12.3 - Reposição de peças serão de responsabilidade da empresa vencedora; 
 
12.4 - A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta/ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a 
qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações; 
 
12.5 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste 
edital no que concerne a proposta de preço e habilitação. 
 
13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Secretaria Classificação Funcional Natureza de Despesa Fonte de Recurso 
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Fundo Municipal de Saúde 

10.301.033.2.129 

10.301.033.2.134 

10.302.034.2.138 

10.302.034.2.141 

10.302.034.2.136 

10.542.035.2.146 

10.301.033.2.130 

10.609.035.2.147 

 

 

 

3.3.90.39.17 

 

1.530.0000002 

2.214.0000026 

2.214.0000028 

2.214.0000018 

1.211.0000000 

 

14 - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: 

 
14.1 – O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido 
através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços; 
 
14.2 – Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO, desde que a empresa ofertante 
comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e tenha 
como cumprir os prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência; 
 
14.3 – Na proposta de preço, devem estar incluídos todos os custos, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o (s) objeto (s) da contratação; 
 

14.4 - A proposta de preço apresentada deve ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias. 
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ANEXO A 

 MODELO DE RONDA GERAL 

 
 

DATA:  / /20  . EXECUTOR: ____________________________________ 
 

Descrição (Equipamento) Observações Nome/carimbo do Técnico Assinatura do 

responsável 

pelo setor 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

RONDA GERAL 
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RONDA SETORIAL 

ANEXO B 

MODELO DE RONDA SETORIAL 

 

 

DATA:  / /20  . EXECUTOR ______________ SETOR __________________  

 

Identificação do Equipamento 

In
te

g
ri

d
a

d
e

 

F
ís

ic
a

 

In
te

g
ri

d
a

d
e

 

F
u
n
c
io

n
a
l 

T
e
s
te

s
 

d
e
 

D
e
s
e
m

p
e
n
h

o
 

In
te

g
ri

d
a

d
e
 

d
o
s
 

A
c
e
s
s
ó
ri
o
s
 

In
te

g
ri

d
a

d
e
 d

a
s
 

E
ti
q
u
e
ta

s
 

Observação 

Equipamento Fabricante Modelo Nº de 

Patrimônio 
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ANEXO C 

 
LISTA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR POR UNIDADE DE SAÚDE 

 
ESF DE ALTO PONGAL 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 08 

Balança 02 

Detector Fetal 03 

Estetoscópio 05 

Foco clinico 02 

Foco Ginecológico 01 

Infravermelho 01 

Nebulizador 02 

Negatoscópio 03 

Otoscópio 03 

 

 
ESF BAIXO PONGAL 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 14 

Balança 03 

Detector Fetal 02 

Estetoscópio 05 

Foco Clínico 03 

Nebulizador 01 

Otoscópio 03 

 
 

ESF BELO HORIZONTE 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 06 

Balança 04 

Detector Fetal 02 

Estetoscópio 06 

Foco Clínico 02 

Nebulizador 02 

Otoscópio 02 
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ESF CENTRO I 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 13 

Balança 02 

Detector Fetal 03 

Estetoscópio 05 

Foco clinico 02 

Nebulizador 03 

Negatoscópio 02 

Otoscópio 02 

 

ESF CENTRO II 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 12 

Autoclave 01 

Balança Digital 02 

Balança Antompométrica 02 

Detector Fetal 07 

Estetoscópio 10 

Foco clinico 04 

Nebulizador 02 

Negatoscópio 02 

Otoscópio 04 

Seladora 01 

Nebulizador portatil 02 

 
ESF CENTRO III 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 16 

Autoclave 03 

Balança 05 

Detector Fetal 05 

Estetoscópio 05 

Foco clinico 04 

Negatoscópio 02 

Nebulizador 02 

Otoscópio 02 

 
ESF CHAPADA DO A 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 02 

Balança 02 

Detector Fetal 02 

Estetoscópio 01 

Foco clinico 02 

Nebulizador 01 

Otoscópio 01 
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ESF CORREGO DA PRATA 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 08 

Autoclave 01 

Balança 03 

Detector Fetal 01 

Estetoscópio 04 

Foco clinico 02 

Nebulizador 01 

Otoscópio 02 

 
ESF DUAS BARRAS 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 06 

Balança 02 

Detector Fetal 02 

Estetoscópio 02 

Foco clinico 02 

Nebulizador 01 

Negatoscópio 01 

Otoscópio 01 

 
ESF GOEMBE 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 07 

Balança Mecânica 03 

Detector Fetal 02 

Estetoscópio 08 

Nebulizador 01 

Negatoscópio 01 

 
ESF DE IRIRI 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 10 

Balança 03 

Detector Fetal 03 

Estetoscópio 05 

Foco clinico 02 

Nebulizador 01 

Negatoscópio 01 

Otoscópio 01 

Ultrassom 01 

Tens 01 

 
ESF DE ITAPEROROMA 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 01 

Balança 03 

Detector Fetal 01 
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Estetoscópio 04 

Foco clinico 01 

Negatoscópio 01 

Otoscópio 02 

 
ESF DE ITAPEUNA 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 08 

Autoclave 01 

Balança 03 

Detector Fetal 01 

Estetoscópio 06 

Foco clinico 01 

Negatoscópio 01 

Otoscópio 03 

 
ESF JABAQUARA 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 14 

Balança 02 

Detector Fetal 01 

Estetoscópio 05 

Foco clinico 03 

Nebulizador 03 

Negatoscópio 01 

Otoscópio 02 

 
ESF DE LIMEIRA 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 06 

Balança 03 

Detector Fetal 01 

Estetoscópio 01 

Foco clinico 02 

Negatoscópio 01 

Otoscópio 01 

 
ESF DE MÃE BA 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 05 

Balança Digital 02 

Balança de coluna e pediatrica 02 

Detector Fetal 04 

Estetoscópio 06 

Foco clinico 01 

Negatoscópio 02 

Otoscópio 02 

Autoclave 02 

Nebulizador 01 
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ESF PARATI 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 05 

Balança Digital 01 

Balança de coluna e pediatrica 02 

Detector Fetal - 

Estetoscópio 05 

Foco clinico 01 

Negatoscópio 01 

Otoscópio 02 

Autoclave 01 

Nebulizador 01 

 
ESF RECANTO DO SOL 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 17 

Balança 03 

Detector Fetal 02 

Estetoscópio 08 

Foco clinico 02 

Infravermelho 00 

Negatoscópio 01 

Otoscópio 04 

 
ESF SÃO MATEUS 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 15 

Balança 04 

Detector Fetal 01 

Estetoscópio 04 

Foco Clínico 01 

Nebulizador 01 

Otoscópio 02 

 

ESF SIMPATIA 

EQUIPAMENTO QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 03 

Balança 04 

Detector Fetal 01 

Estetoscópio 02 

Foco clinico 02 

Nebulizador 01 

Negatoscópio 01 

Otoscópio 01 

 

ESF UBU 

EQUIPAMENTO QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 09 

Balança Digital 01 
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Balança de coluna e pediatrica 02 

Detector Fetal 01 

Estetoscópio 03 

Foco clinico 01 

Negatoscópio 01 

Otoscópio 02 

Autoclave 01 

Nebulizador 01 

 

CAPS 

EQUIPAMENTO QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 10 

Balança 02 

Estetoscópio 05 

Otoscopio 01 

 

FISIOTERAPIA CEU 

EQUIPAMENTO QUANTIDADES 

Balança 01 

Bicicleta Ergométrica 05 

Infravermelho 05 

Aparelho de Pressão 06 

Megatoscopio 01 

Maca ortostática eletrica 01 

Ultrassom 09 

Aparelho de pressão de coluna de mercurio 02 

Aparelho de laser 01 

Aparelho tens 03 

Aparelho de pressão 06 

Aparelho ondas curtas 02 

 

CEU 

EQUIPAMENTO QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 17 

Autoclave 01 

Balança 07 

Balança Antompométrica 01 

Bisturi 01 

Cardioversor 01 

Colposcópio 01 

Detector Fetal 02 

Eletrocardiógrafo 03 

Estetoscópio 02 

Foco Auxiliar 02 

Foco clinico 01 

Negatoscópio 06 

Otoscópio - 

Oximetro de pulso 02 
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LABORATÓRIO 

EQUIPAMENTO QUANTIDADES 

Agitador 01 

Analisador Bioquímico 02 

Banho Maria 02 

Centrifuga 04 

Contador Diferencial Célula 01 

Deionizador 01 

Estufa 01 

Homogeneizador 01 

Microscópio 03 

Múltiplo Marcador de Tempo - 

Cabine de segurança biológica 01 

Unidade de ventilação estéril - 

Osmose Reversa 01 

Unidade de exautao  de ar esteril 02 

Canine de segurança biologica 01 

 

PRONTO ATENDIMENTO 

EQUIPAMENTO QUANTIDADES 

Aparelho de Pressão 20 

Aspirador 01 

Autoclave 03 

Balança 02 

Desfibrilador 02 

Detector Fetal 01 

Eletrocardiógrafo 02 

Estetoscópio 10 

Foco Auxiliar 03 

Laringoscópio 03 

Monitor Multiparamétrico 03 

Nebulizador 02 

Negatoscópio 03 

Otoscópio 03 

Respirador fixo 02 

Respirador transporte 01 

Bomba infusora 01 

Cauterizador 01 

 
LISTA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS POR ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 

 

ESF CENTRO I 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 02 

Aparelho de ultrassom 02 

Seringa tríplice 02 

Caneta de alta 02 
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Micro motor 02 

Refletor 02 

Contra ângulo 02 

Cuspideira 02 

Equipo 02 

Foto polimerizador 02 

Autoclave 02 

Seladora 01 

Bomba a vácuo 01 

Compressor 01 

Amalgamador 02 

Mocho 04 

 

ESF CENTRO II 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 02 

Aparelho de ultrassom 02 

Seringa tríplice (2) 02 

Caneta de alta (2) 02 

Micro motor (2) 02 

Refletor (2) 02 

Contra ângulo (2) 02 

Cuspideira 02 

Foto polimerizador 02 

Autoclave 02 

Seladora 02 

Mocho 04 

Equipo 02 

Bomba a vácuo 01 

Compressor 01 

Amalgamador 02 

Unidade de agua 02 

 

ESF CENTRO III 

EQUIPAMENTO QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 02 

Aparelho de ultrassom 02 

Seringa tríplice 02 

Caneta de alta 03 

Micro motor 04 

Refletor 02 

Aparelho de ultrassom 01 

Contra ângulo 04 
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Cuspideira 02 

Equipo 02 

Foto polimerizador 03 

Autoclave 02 

Seladora 01 

Mocho 04 

Bomba a vácuo 01 

Compressor 01 

Amalgamador 02 

 

ESF ALTO PONGAL 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 01 

Seringa tríplice 01 

Caneta de alta 01 

Micro motor 01 

Refletor 01 

Aparelho de ultrassom 01 

Contra ângulo 01 

Cuspideira 01 

Refletor 01 

Fotopolimerizador 01 

Amalgamador 01 

Equipo 01 

Auto Clave 02 

Mocho 03 

compressor 01 

 

UNIDADE DE SAÚDE DE CÔRREGO DA PRATA 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 01 

Foto polimerizador 01 

Almagamador 01 

Autoclave 02 

Mocho 02 

Compressor 01 

Seringa tríplice 01 

Caneta de alta 01 

Micro motor 01 
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Refletor 01 

Aparelho de ultrasson 01 

Cuspideira 01 

Equipo 01 

Contra ângulo 01 

 

ESF MÃE BÁ 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 01 

Foto polimerizador 02 

Amalgamador 01 

Autoclave 02 

Mocho 03 

Compressor 01 

Aparelho de rx 01 

Seringa Triplice 01 

Caneta de alta 02 

Micro motor 01 

Refletor 01 

Equipo 01 

Contra ângulo 01 

Seladora 01 

Apaprelho de ultrassom                             01 

Suctora de agua 01 

Mesa/equipo 01 

 

ESF UBU 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 01 

Foto polimerizador 02 

Amalgamador 01 

Autoclave 01 

Mocho 03 

Compressor 01 

Seringa tríplice 01 

Caneta alta 03 

Micro motor 02 

Contra ângulo 01 

Refletor 01 

Equipo 01 

Mesa/equipo 01 

Suctora de agua 01 

Apaprelho de ultrassom - 
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ESF PARATI 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 01 

Foto polimerizador 01 

Amalgamador 01 

Autoclave 01 

Mocho 03 

Compressor 01 

Seringa tríplice 01 

Caneta alta 01 

Micro motor 02 

Contra ângulo 02 

Refletor 01 

Equipo 01 

Mesa/equipo 01 

Suctora de agua 01 

Apaprelho de ultrassom 01 

 

ESF IRIRI 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 02 

Aparelho de ultrassom 02 

Foto polimerizador 02 

Autoclave 02 

Seladora 01 

Mocho 04 

Bomba a vácuo 01 

Compressor 01 

Amalgamador 02 

Seringa tríplice 02 

Caneta alta 02 

Micro motor 01 

Refletor 02 

Cuspideira 02 

Equipo 02 

Contra ângulo 02 

 

ESF BAIXO PONGAL 
 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira Odontológica 01 

Seringa Tríplice 01 

Caneta alta 01 

Micro motor 01 

Compressor 01 
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Ultrason 01 

Refletor 01 

Fotopolimerizador 01 

Amalgamador 01 

Cuspideira 01 

Equipo 01 

Autoclave 02 

Contra ângulo 01 

Mocho 02 

 
 

ESF SÃO MATEUS 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira Odontológica 01 

Seringa tríplice 01 

Caneta alta 01 

Micro motor 01 

Contra ângulo 01 

Compressor 01 

ultrasson 01 

Refletor 01 

Fotopolimerizador 01 

Amalgamador 01 

Cuspideira 01 

Equipo 01 

Autoclave 02 

Mocho 02 

 
 

ESF  ITAPEUNA 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira Odontológica 01 

Seringa tríplice 01 

Caneta alta 01 

Micro motor 01 

Compressor 01 

Refletor 01 

Fotopolimerizador 01 

Amalgamador 01 

Cuspideira 01 

Equipo 01 

Autoclave 01 

Contra ângulo 01 

Mocho 02 
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ESF RECANTO DO SOL 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 01 

ultrassom 01 

Fotopolimerizador 01 

Autoclave 01 

Mocho 02 

Compressor 01 

Amalgamador 01 

Aparelho de RX 01 

Seringa tríplice 01 

Caneta alta 01 

Micro motor 01 

Compressor 01 

Refletor 01 

Cuspideira 01 

Equipo 01 

Contra ângulo 01 

 

ESF BH 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 01 

Aparelho de ultrassom 01 

Fotopolimerizador 01 

Autoclave 01 

Mocho 02 

Compressor 01 

Amalgamador 01 

Seringa tríplice 01 

Caneta alta 01 

Micro motor 01 

Contra ângulo 01 

Refletor 01 

Cuspideira 01 

Equipo 01 

 

ESF GOEMBÊ 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 01 

Aparelho de ultrassom 01 

Foto polimerizador 01 

Autoclave 01 

Mocho 02 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregao.anchieta@gmail.com


 

      

          

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

          
 

 

  

 

 

 

  

43/75 
Rodovia do Sol, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 

 CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregao.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

PET Nº 14856/2019 
FLS: _____________ 
ASS.: 

Compressor 01 

Amalgamador 01 

Seringa tríplice 01 

Caneta alta 01 

Micro motor 01 

Contra ângulo 01 

Refletor 01 

Cuspideira 01 

Equipo 01 

 

ESF JABAQUARA 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 01 

Aparelho de ultrassom 01 

Foto polimerizador 01 

Autoclave 01 

Mocho 02 

Bomba a vácuo 01 

Compressor 01 

Amalgamador 01 

Aparelho de RX odontológico 01 

Seringa tríplice 01 

Caneta alta 01 

Micro motor 01 

Refletor 01 

Cuspideira 01 

Equipo 01 

Contra ângulo 01 

 

ESF LIMEIRA 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 01 

Aparelho de ultrassom 01 

Fotopolimerizador 01 

Autoclave 01 

Mocho 02 

Bomba a vácuo 01 

Compressor 01 

Amalgamador 01 

Seringa tríplice 01 

Caneta alta 01 

Micro motor 01 

Contra ângulo 01 

Refletor 01 

Cuspideira 01 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregao.anchieta@gmail.com


 

      

          

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

          
 

 

  

 

 

 

  

44/75 
Rodovia do Sol, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 

 CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregao.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

PET Nº 14856/2019 
FLS: _____________ 
ASS.: 

Equipo 01 

 

ESF DUAS BARRAS 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 01 

Aparelho de ultrassom 01 

Fotopolimerizador 01 

Autoclave 01 

Mocho 02 

Bomba a vácuo 01 

Compressor 01 

Amalgamador 01 

Aparelho de RX odontológico 01 

Seringa tríplice 01 

Caneta alta 01 

Micro motor 01 

Refletor 01 

Cuspideira 01 

Equipo 01 

Contra ângulo 01 

 

ESF SIMPATIA 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

Cadeira odontológica 01 

Aparelho de ultrassom 01 

Foto polimerizador 01 

Autoclave 01 

Mocho 02 

Bomba a vácuo 01 

Compressor 01 

Amalgamador 01 

Seringa tríplice 01 

Caneta ata 01 

Micro motor 01 

Contra ângulo 01 

Refletor 01 

Cuspideira 01 

Equipo 01 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
VIGILÂNCIA AMBIENTAL/CCZ 

 
EQUIPAMENTOS QUANTIDADES 

APARELHO MICROSCÓPIO 04 
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ANEXO 2 

DESCRIÇÃO DO OBJETO (Modelo Proposta de Preços) 

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, com 

sede na (colocar endereço completo), vem por meio deste apresentar a proposta comercial do Pregão 

Presencial nº 015/2019, conforme detalhado abaixo: 

LOTE 01 

Item Descrição Unid 

 

Quant. 

 

Valor  

Unitário 

Valor total 

 

1.  

SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-

HOSPITALAR E LABORATORIAL (ESF'S) 

serviço de manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos médico-hospitalar e laboratorial, 

destinado às estratégias de saúde da família, com 

fornecimento de peças por demanda, conforme relação 

anexa: descrição dos serviços: 

contratação dos serviços pretendidos para um período 

de 12 meses; o pagamento para os serviços executados 

serão em parcelas mensais; reposição de peças por 

conta da empresa vencedora. 

manutenção corretiva: 

será realizada sempre que solicitada pelo contratante, e 

deverá ser feita da seguinte maneira: 

- os chamados para os eventuais defeitos deverão ser 

atendidos no prazo, máximo, de 24 horas; 

- o equipamento poderá ser retirado para a execução 

dos serviços nas dependências da contratada, a qual 

terá um prazo de 24 

horas para apresentar diagnóstico, bem como as peças, 

e assistência técnica efetuados pela secretaria de 

saúde; 

- a remoção dos equipamentos ficará por conta e 

responsabilidade da contratada. 

- no ato da retirada do equipamento deverá ser lavrado 

um termo, contendo a descrição do equipamento e o 

número do patrimônio, devendo para tanto ser feito uma 

vistoria sobre o equipamento, assinalando os 

componentes existentes na máquina defeituosa, que 

deverá ser assinado pelo técnico da licitante e pelo 

responsável pelo setor de patrimônio; 

- para todo e qualquer atendimento completado ou não, 

no ato de devolução do equipamento deverá ser emitido 

relatório de controle, em papel timbrado da licitante, em 

duas vias, assinadas pelo técnico da empresa e pelo 

ME 12 
R$ 

14.191.76 

R$ 

170.301,12 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregao.anchieta@gmail.com


 

      

          

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

          
 

 

  

 

 

 

  

46/75 
Rodovia do Sol, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 

 CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregao.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

PET Nº 14856/2019 
FLS: _____________ 
ASS.: 

chefe do patrimônio. no relatório deverão constar os 

problemas detectados, as ações tomadas, as peças 

substituídas, a data da manutenção e/ou do 

recebimento do serviço e demais observações 

consideradas relevantes. 

-caso o equipamento não seja devolvido no prazo acima 

estabelecido, a contratada deverá obrigatoriamente 

substituir o equipamento retirado até a devolução do 

mesmo, sem qualquer ônus para a prefeitura municipal 

de Anchieta. 

- quando houver a substituição das peças, os materiais 

obsoletos deverão ser obrigatoriamente devolvidos ao 

setor de patrimônio. 

manutenção preventiva: 

a manutenção preventiva deverá ser efetuada 

semanalmente, (02 visitas por semana), em período 

integral ou seja das 08:00 às 17:00 hs, com o objetivo 

de manter em condições normais de funcionamento os 

equipamentos objeto da presente manutenção. 

caso seja necessária alguma atividade não descrita 

neste tópico, a mesma deverá ser realizada, para que 

se possa manter em bom uso de funcionamento todos 

os equipamentos. 

*** a garantia será de 06 (seis) meses a partir do 

conserto do produto, sem ônus para a prefeitura, caso 

seja utilizado essa. 

*** os produtos deverão ser consertados no local onde 

se encontram, caso necessite de ser retirado, a 

ganhadora do certame 

comunicará a secretaria de saúde. 

*** o produto retirado terá que efetivar o conserto em no 

máximo 48 horas, necessitando ultrapassar este 

período a secretaria de saúde deverá ser informada 

imediatamente. 

*** a manutenção ficam inclusos os eventuais 

problemas que necessitam de instalação ou 

desinstalação de 

aparelhos/equipamentos. 

2.  

SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-

HOSPITALAR E LABORATORIAL (P.A) serviço 

de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 

médico-hospitalar e laboratorial, destinado ao pronto 

atendimento (p.a), com fornecimento de peças por 

demanda, conforme relação anexa: 

descrição dos serviços: 

contratação dos serviços pretendidos para um período 

de 12 meses 

o pagamento para os serviços executados serão em 
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parcelas mensais. reposição de peças por conta da 

empresa vencedora. 

manutenção corretiva: 

será realizada sempre que solicitada pelo contratante, e 

deverá ser feita da seguinte maneira: 

- os chamados para os eventuais defeitos deverão ser 

atendidos no prazo, máximo, de 24 horas; 

- o equipamento poderá ser retirado para a execução 

dos serviços nas dependências da contratada, a qual 

terá um prazo de 24 

horas para apresentar diagnóstico, bem como as peças, 

e assistência técnica efetuados pela secretaria de 

saúde; 

- a remoção dos equipamentos ficará por conta e 

responsabilidade da contratada. 

- no ato da retirada do equipamento deverá ser lavrado 

um termo, contendo a descrição do equipamento e o 

número do patrimônio, devendo para tanto ser feito uma 

vistoria sobre o equipamento, assinalando os 

componentes existentes na máquina defeituosa, que 

deverá ser assinado pelo técnico da licitante e pelo 

responsável pelo setor de patrimônio; 

- para todo e qualquer atendimento completado ou não, 

no ato de devolução do equipamento deverá ser emitido 

relatório de controle, em papel timbrado da licitante, em 

duas vias, assinadas pelo técnico da empresa e pelo 

chefe do patrimônio. no relatório deverão constar os 

problemas detectados, as ações tomadas, as peças 

substituídas, a data da manutenção e/ou do 

recebimento do serviço e demais observações 

consideradas relevantes. 

-caso o equipamento não seja devolvido no prazo acima 

estabelecido, a contratada deverá obrigatoriamente 

substituir o equipamento retirado até a devolução do 

mesmo, sem qualquer ônus para a prefeitura municipal 

de Anchieta. 

- quando houver a substituição das peças, os materiais 

obsoletos deverão ser obrigatoriamente devolvidos ao 

setor de patrimônio. 

manutenção preventiva: 

a manutenção preventiva deverá ser efetuada 

semanalmente, (02 visitas por semana), em período 

integral ou seja das 08:00 às 17:00 hs, com o objetivo 

de manter em condições normais de funcionamento os 

equipamentos objeto da presente manutenção. 

caso seja necessária alguma atividade não descrita 

neste tópico, a mesma deverá ser realizada, para que 

se possa manter em bom uso de funcionamento todos 

os equipamentos. 
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 

4.964,36 
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59.572,32 
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*** a garantia será de 06 (seis) meses a partir do 

conserto do produto, sem ônus para a prefeitura, caso 

seja utilizado essa. 

*** os produtos deverão ser consertados no local onde 

se encontram, caso necessite de ser retirado, a 

ganhadora do certame comunicará a secretaria de 

saúde. 

*** o produto retirado terá que efetivar o conserto em no 

máximo 48 horas, necessitando ultrapassar este 

período a secretaria de saúde deverá ser informada 

imediatamente. 

*** a manutenção ficam inclusos os eventuais 

problemas que necessitam de instalação ou 

desinstalação de aparelhos/equipamentos. 

3.  

SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-

HOSPITALAR E LABORATORIAL (CAPS) 

serviço de manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos médico-hospitalar e laboratorial, 

destinado ao centro de atenção psicossocial, com 

fornecimento de peças por demanda, conforme relação 

anexa: descrição dos serviços: 

contratação dos serviços pretendidos para um período 

de 12 meses o pagamento para os serviços executados 

serão em parcelas mensais reposição de peças por 

conta da empresa vencedora. 

manutenção corretiva: 

será realizada sempre que solicitada pelo contratante, e 

deverá ser feita da seguinte maneira: 

- os chamados para os eventuais defeitos deverão ser 

atendidos no prazo, máximo, de 24 horas; 

- o equipamento poderá ser retirado para a execução 

dos serviços nas dependências da contratada, a qual 

terá um prazo de 24 horas para apresentar diagnóstico, 

bem como as peças, e assistência técnica efetuados 

pela secretaria de saúde; 

- a remoção dos equipamentos ficará por conta e 

responsabilidade da contratada. 

- no ato da retirada do equipamento deverá ser lavrado 

um termo, contendo a descrição do equipamento e o 

número do patrimônio, devendo para tanto ser feito uma 

vistoria sobre o equipamento, assinalando os 

componentes existentes na máquina defeituosa, que 

deverá ser assinado pelo técnico da licitante e pelo 

responsável pelo setor de patrimônio; 

- para todo e qualquer atendimento completado ou não, 

no ato de devolução do equipamento deverá ser emitido 

relatório de controle, em papel timbrado da licitante, em 

duas vias, assinadas pelo técnico da empresa e pelo 

ME 12 
R$ 

329,33 

R$ 

3.951,96 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregao.anchieta@gmail.com


 

      

          

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

          
 

 

  

 

 

 

  

49/75 
Rodovia do Sol, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 

 CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregao.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

PET Nº 14856/2019 
FLS: _____________ 
ASS.: 

chefe do patrimônio. no relatório deverão constar os 

problemas detectados, as ações tomadas, as peças 

substituídas, a data da manutenção e/ou do 

recebimento do serviço e demais observações 

consideradas relevantes. 

-caso o equipamento não seja devolvido no prazo acima 

estabelecido, a contratada deverá obrigatoriamente 

substituir o equipamento retirado até a devolução do 

mesmo, sem qualquer ônus para a prefeitura municipal 

de anchieta. 

- quando houver a substituição das peças, os materiais 

obsoletos deverão ser obrigatoriamente devolvidos ao 

setor de patrimônio. 

manutenção preventiva: 

a manutenção preventiva deverá ser efetuada 

semanalmente, (02 visitas por semana), em período 

integral ou seja das 08:00 às 17:00 hs, com o objetivo 

de manter em condições normais de funcionamento os 

equipamentos objeto da presente manutenção. 

caso seja necessária alguma atividade não descrita 

neste tópico, a mesma deverá ser realizada, para que 

se possa manter em bom uso de funcionamento todos 

os equipamentos. 

*** a garantia será de 06 (seis) meses a partir do 

conserto do produto, sem ônus para a prefeitura, caso 

seja utilizado essa. 

*** os produtos deverão ser consertados no local onde 

se encontram, caso necessite de ser retirado, a 

ganhadora do certame comunicará a secretaria de 

saúde. 

*** o produto retirado terá que efetivar o conserto em no 

máximo 48 horas, necessitando ultrapassar este 

período a secretaria de saúde deverá ser informada 

imediatamente. 

*** a manutenção ficam inclusos os eventuais 

problemas que necessitam de instalação ou 

desinstalação de aparelhos/equipamentos. 

4.  

SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE EQUIP. MÉDICO-HOSPITALAR E 

LABORATORIAL (LABORATÓRIO) 

serviço de manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos médico-hospitalar e laboratorial, 

destinado ao laboratório municipal, com fornecimento de 

peças por demanda, conforme relação anexa: 

descrição dos serviços: 

contratação dos serviços pretendidos para um período 

de 12 meses; o pagamento para os serviços executados 

serão em parcelas mensais 

reposição de peças por conta da empresa vencedora. 

ME 12 
R$ 

6.992,42 

R$ 

83.909,04 
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manutenção corretiva: 

será realizada sempre que solicitada pelo contratante, e 

deverá ser feita da seguinte maneira: 

- os chamados para os eventuais defeitos deverão ser 

atendidos no prazo, máximo, de 24 horas; 

- o equipamento poderá ser retirado para a execução 

dos serviços nas dependências da contratada, a qual 

terá um prazo de 24 horas para apresentar diagnóstico, 

bem como as peças, e assistência técnica efetuados 

pela secretaria de saúde; 

- a remoção dos equipamentos ficará por conta e 

responsabilidade da contratada. 

- no ato da retirada do equipamento deverá ser lavrado 

um termo, contendo a descrição do equipamento e o 

número do patrimônio, devendo para tanto ser feito uma 

vistoria sobre o equipamento, assinalando os 

componentes existentes na máquina defeituosa, que 

deverá ser assinado pelo técnico da licitante e pelo 

responsável pelo setor de patrimônio; 

- para todo e qualquer atendimento completado ou não, 

no ato de devolução do equipamento deverá ser emitido 

relatório de controle, em papel timbrado da licitante, em 

duas vias, assinadas pelo técnico da empresa e pelo 

chefe do patrimônio. no relatório deverão constar os 

problemas detectados, as ações tomadas, as peças 

substituídas, a data da manutenção e/ou do 

recebimento do serviço e demais observações 

consideradas relevantes. 

-caso o equipamento não seja devolvido no prazo acima 

estabelecido, a contratada deverá obrigatoriamente 

substituir o equipamento retirado até a devolução do 

mesmo, sem qualquer ônus para a prefeitura municipal 

de anchieta. 

- quando houver a substituição das peças, os materiais 

obsoletos deverão ser obrigatoriamente devolvidos ao 

setor de patrimônio. 

manutenção preventiva: 

a manutenção preventiva deverá ser efetuada 

semanalmente, (02 visitas por semana), em período 

integral ou seja das 08:00 às 17:00 hs, com o objetivo 

de manter em condições normais de funcionamento os 

equipamentos objeto da presente manutenção. 

caso seja necessária alguma atividade não descrita 

neste tópico, a mesma deverá ser realizada, para que 

se possa manter em bom uso de funcionamento todos 

os equipamentos. 

*** a garantia será de 06 (seis) meses a partir do 

conserto do produto, sem ônus para a prefeitura, caso 

seja utilizado essa. 

http://www.anchieta.es.gov.br/
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*** os produtos deverão ser consertados no local onde 

se encontram, caso necessite de ser retirado, a 

ganhadora do certame comunicará a secretaria de 

saúde. 

*** o produto retirado terá que efetivar o conserto em no 

máximo 48 horas, necessitando ultrapassar este 

período a secretaria de saúde deverá ser informada 

imediatamente. 

*** a manutenção ficam inclusos os eventuais 

problemas que necessitam de instalação ou 

desinstalação de aparelhos/equipamentos. 

5.  

SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-

HOSPITALAR E LABORATORIAL (CEU) 

serviço de manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos médico-hospitalar e laboratorial, 

destinado ao centro de especialidades unificadas (ceu), 

com fornecimento de peças por demanda, conforme 

relação anexa: 

descrição dos serviços: 

contratação dos serviços pretendidos para um período 

de 12 meses 

o pagamento para os serviços executados serão em 

parcelas mensais 

reposição de peças por conta da empresa vencedora. 

manutenção corretiva: 

será realizada sempre que solicitada pelo contratante, e 

deverá ser feita da seguinte maneira: 

- os chamados para os eventuais defeitos deverão ser 

atendidos no prazo, máximo, de 24 horas; 

- o equipamento poderá ser retirado para a execução 

dos serviços nas dependências da contratada, a qual 

terá um prazo de 24 

horas para apresentar diagnóstico, bem como as peças, 

e assistência técnica efetuados pela secretaria de 

saúde; 

- a remoção dos equipamentos ficará por conta e 

responsabilidade da contratada. 

- no ato da retirada do equipamento deverá ser lavrado 

um termo, contendo a descrição do equipamento e o 

número do 

patrimônio, devendo para tanto ser feito uma vistoria 

sobre o equipamento, assinalando os componentes 

existentes na máquina 

defeituosa, que deverá ser assinado pelo técnico da 

licitante e pelo responsável pelo setor de patrimônio; 

- para todo e qualquer atendimento completado ou não, 

no ato de devolução do equipamento deverá ser emitido 

relatório de controle, em papel timbrado da licitante, em 

ME 12 
R$ 

4.165,46 

R$ 

49.985,52 
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duas vias, assinadas pelo técnico da empresa e pelo 

chefe do patrimônio. no relatório deverão constar os 

problemas detectados, as ações tomadas, as peças 

substituídas, a data da manutenção e/ou do 

recebimento do serviço e demais observações 

consideradas relevantes. 

-caso o equipamento não seja devolvido no prazo acima 

estabelecido, a contratada deverá obrigatoriamente 

substituir o equipamento retirado até a devolução do 

mesmo, sem qualquer ônus para a prefeitura municipal 

de anchieta. 

- quando houver a substituição das peças, os materiais 

obsoletos deverão ser obrigatoriamente devolvidos ao 

setor de patrimônio. 

manutenção preventiva: 

a manutenção preventiva deverá ser efetuada 

semanalmente, (02 visitas por semana), em período 

integral ou seja das 08:00 às 17:00 hs, com o objetivo 

de manter em condições normais de funcionamento os 

equipamentos objeto da presente manutenção. 

caso seja necessária alguma atividade não descrita 

neste tópico, a mesma deverá ser realizada, para que 

se possa manter em bom uso de funcionamento todos 

os equipamentos. 

*** a garantia será de 06 (seis) meses a partir do 

conserto do produto, sem ônus para a prefeitura, caso 

seja utilizado essa. 

*** os produtos deverão ser consertados no local onde 

se encontram, caso necessite de ser retirado, a 

ganhadora do certame 

comunicará a secretaria de saúde. 

*** o produto retirado terá que efetivar o conserto em no 

máximo 48 horas, necessitando ultrapassar este 

período a secretaria de saúde deverá ser informada 

imediatamente. 

*** a manutenção ficam inclusos os eventuais 

problemas que necessitam de instalação ou 

desinstalação de aparelhos/equipamentos. 

6.  

SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-

HOSPITALAR E LABORATORIAL (VIG. A) 

serviço de manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos médico-hospitalar e laboratorial, 

destinado a vigilância ambiental, 

com fornecimento de peças por demanda, conforme 

relação anexa: 

descrição dos serviços: 

contratação dos serviços pretendidos para um período 

de 12 meses 

ME 12 
R$ 

520,00 

R$ 

6.240,00 
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o pagamento para os serviços executados serão em 

parcelas mensais reposição de peças por conta da 

empresa vencedora. 

manutenção corretiva: 

será realizada sempre que solicitada pelo contratante, e 

deverá ser feita da seguinte maneira: 

- os chamados para os eventuais defeitos deverão ser 

atendidos no prazo, máximo, de 24 horas; 

- o equipamento poderá ser retirado para a execução 

dos serviços nas dependências da contratada, a qual 

terá um prazo de 24 horas para apresentar diagnóstico, 

bem como as peças, e assistência técnica efetuados 

pela secretaria de saúde; 

- a remoção dos equipamentos ficará por conta e 

responsabilidade da contratada. 

- no ato da retirada do equipamento deverá ser lavrado 

um termo, contendo a descrição do equipamento e o 

número do patrimônio, devendo para tanto ser feito uma 

vistoria sobre o equipamento, assinalando os 

componentes existentes na máquina defeituosa, que 

deverá ser assinado pelo técnico da licitante e pelo 

responsável pelo setor de patrimônio; 

- para todo e qualquer atendimento completado ou não, 

no ato de devolução do equipamento deverá ser emitido 

relatório de controle, em papel timbrado da licitante, em 

duas vias, assinadas pelo técnico da empresa e pelo 

chefe do patrimônio. no relatório deverão constar os 

problemas detectados, as ações tomadas, as peças 

substituídas, a data da manutenção e/ou do 

recebimento do serviço e demais observações 

consideradas relevantes. 

-caso o equipamento não seja devolvido no prazo acima 

estabelecido, a contratada deverá obrigatoriamente 

substituir o equipamento retirado até a devolução do 

mesmo, sem qualquer ônus para a prefeitura municipal 

de anchieta. 

- quando houver a substituição das peças, os materiais 

obsoletos deverão ser obrigatoriamente devolvidos ao 

setor de patrimônio. 

manutenção preventiva: 

a manutenção preventiva deverá ser efetuada 

semanalmente, (02 visitas por semana), em período 

integral ou seja das 08:00 às 17:00 hs, com o objetivo 

de manter em condições normais de funcionamento os 

equipamentos objeto da presente manutenção. 

caso seja necessária alguma atividade não descrita 

neste tópico, a mesma deverá ser realizada, para que 

se possa manter em bom uso de funcionamento todos 

os equipamentos. 
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*** a garantia será de 06 (seis) meses a partir do 

conserto do produto, sem ônus para a prefeitura, caso 

seja utilizado essa. 

*** os produtos deverão ser consertados no local onde 

se encontram, caso necessite de ser retirado, a 

ganhadora do certame comunicará a secretaria de 

saúde. 

*** o produto retirado terá que efetivar o conserto em no 

máximo 48 horas, necessitando ultrapassar este 

período a secretaria de saúde deverá ser informada 

imediatamente. 

*** a manutenção ficam inclusos os eventuais 

problemas que necessitam de instalação ou 

desinstalação de aparelhos/equipamentos. 

7.  

SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-

HOSPITALAR E LABORATORIAL (CCZ) 

serviço de manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos médico-hospitalar e laboratorial, 

destinado ao centro de zoonoses (ccz), com 

fornecimento de peças por demanda, conforme relação 

anexa: 

descrição dos serviços: 

contratação dos serviços pretendidos para um período 

de 12 meses 

o pagamento para os serviços executados serão em 

parcelas mensais 

reposição de peças por conta da empresa vencedora. 

manutenção corretiva: 

será realizada sempre que solicitada pelo contratante, e 

deverá ser feita da seguinte maneira: 

- os chamados para os eventuais defeitos deverão ser 

atendidos no prazo, máximo, de 24 horas; 

- o equipamento poderá ser retirado para a execução 

dos serviços nas dependências da contratada, a qual 

terá um prazo de 24 horas para apresentar diagnóstico, 

bem como as peças, e assistência técnica efetuados 

pela secretaria de saúde; 

- a remoção dos equipamentos ficará por conta e 

responsabilidade da contratada. 

- no ato da retirada do equipamento deverá ser lavrado 

um termo, contendo a descrição do equipamento e o 

número do patrimônio, devendo para tanto ser feito uma 

vistoria sobre o equipamento, assinalando os 

componentes existentes na máquina defeituosa, que 

deverá ser assinado pelo técnico da licitante e pelo 

responsável pelo setor de patrimônio; 

- para todo e qualquer atendimento completado ou não, 

no ato de devolução do equipamento deverá ser emitido 

ME 12 
R$ 

520,00 

R$ 
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relatório de controle, em papel timbrado da licitante, em 

duas vias, assinadas pelo técnico da empresa e pelo 

chefe do patrimônio. no relatório deverão constar os 

problemas detectados, as ações tomadas, as peças 

substituídas, a data da manutenção e/ou do 

recebimento do serviço e demais observações 

consideradas relevantes. 

-caso o equipamento não seja devolvido no prazo acima 

estabelecido, a contratada deverá obrigatoriamente 

substituir o equipamento retirado até a devolução do 

mesmo, sem qualquer ônus para a prefeitura municipal 

de anchieta. 

- quando houver a substituição das peças, os materiais 

obsoletos deverão ser obrigatoriamente devolvidos ao 

setor de patrimônio. 

manutenção preventiva: 

a manutenção preventiva deverá ser efetuada 

semanalmente, (02 visitas por semana), em período 

integral ou seja das 08:00 às 17:00 hs, com o objetivo 

de manter em condições normais de funcionamento os 

equipamentos objeto da presente manutenção. 

caso seja necessária alguma atividade não descrita 

neste tópico, a mesma deverá ser realizada, para que 

se possa manter em bom uso de funcionamento todos 

os equipamentos. 

*** a garantia será de 06 (seis) meses a partir do 

conserto do produto, sem ônus para a prefeitura, caso 

seja utilizado essa. 

*** os produtos deverão ser consertados no local onde 

se encontram, caso necessite de ser retirado, a 

ganhadora do certame comunicará a secretaria de 

saúde. 

*** o produto retirado terá que efetivar o conserto em no 

máximo 48 horas, necessitando ultrapassar este 

período a secretaria de saúde deverá ser informada 

imediatamente. 

*** a manutenção ficam inclusos os eventuais 

problemas que necessitam de instalação ou 

desinstalação de aparelhos/equipamentos. 

VALOR GLOBAL DO LOTE R$: 380.199,96 (Trezentos e oitenta mil, cento e noventa e nove reais e 

noventa e seis centavos) 
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LOTE 02 

Item Descrição Unid. 

 

Quant. 

 

Valor  

Unitário 

Valor total 

 

1.  

SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 

(ESF'S) serviço de manutenção preventiva e corretiva 

de equipamentos odontológicos, destinado às 

estratégias de saúde da família, com fornecimento de 

peças por demanda, conforme relação anexa: 

descrição dos serviços: 

contratação dos serviços pretendidos para um período 

de 12 meses 

o pagamento para os serviços executados serão em 

parcelas mensais 

reposição de peças por conta da empresa vencedora. 

manutenção corretiva: 

será realizada sempre que solicitada pelo contratante, e 

deverá ser feita da seguinte maneira: 

- os chamados para os eventuais defeitos deverão ser 

atendidos no prazo, máximo, de 24 horas; 

- o equipamento poderá ser retirado para a execução 

dos serviços nas dependências da contratada, a qual 

terá um prazo de 24 horas para apresentar diagnóstico, 

bem como as peças, e assistência técnica efetuados 

pela secretaria de saúde; 

- a remoção dos equipamentos ficará por conta e 

responsabilidade da contratada. 

- no ato da retirada do equipamento deverá ser lavrado 

um termo, contendo a descrição do equipamento e o 

número do patrimônio, devendo para tanto ser feito uma 

vistoria sobre o equipamento, assinalando os 

componentes existentes na máquina defeituosa, que 

deverá ser assinado pelo técnico da licitante e pelo 

responsável pelo setor de patrimônio; 

- para todo e qualquer atendimento completado ou não, 

no ato de devolução do equipamento deverá ser emitido 

relatório de controle, em papel timbrado da licitante, em 

duas vias, assinadas pelo técnico da empresa e pelo 

chefe do patrimônio. no relatório deverão constar os 

problemas detectados, as ações tomadas, as peças 

substituídas, a data da manutenção e/ou do 

recebimento do serviço e demais observações 

consideradas relevantes. 

-caso o equipamento não seja devolvido no prazo acima 

estabelecido, a contratada deverá obrigatoriamente 

substituir o equipamento retirado até a devolução do 

mesmo, sem qualquer ônus para a prefeitura municipal 

ME 12 
R$ 

15.459,01 

R$ 
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de anchieta. 

- quando houver a substituição das peças, os materiais 

obsoletos deverão ser obrigatoriamente devolvidos ao 

setor de patrimônio. 

manutenção preventiva: 

a manutenção preventiva deverá ser efetuada 

semanalmente, (02 visitas por semana), em período 

integral ou seja das 08:00 às 17:00 hs, com o objetivo 

de manter em condições normais de funcionamento os 

equipamentos objeto da presente manutenção. 

caso seja necessária alguma atividade não descrita 

neste tópico, a mesma deverá ser realizada, para que 

se possa manter em bom uso de funcionamento todos 

os equipamentos. 

*** a garantia será de 06 (seis) meses a partir do 

conserto do produto, sem ônus para a prefeitura, caso 

seja utilizado essa. 

*** os produtos deverão ser consertados no local onde 

se encontram, caso necessite de ser retirado, a 

ganhadora do certame comunicará a secretaria de 

saúde. 

*** o produto retirado terá que efetivar o conserto em no 

máximo 48 horas, necessitando ultrapassar este 

período a secretaria de saúde deverá ser informada 

imediatamente. 

*** a manutenção ficam inclusos os eventuais 

problemas que necessitam de instalação ou 

desinstalação de aparelhos/equipamentos. 

VALOR GLOBAL DO LOTE R$: 185.508,12 (Cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e oito reais e doze 

centavos) 

 

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, taxas, direitos 

trabalhistas, encargos sociais, seguros e transporte, necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado, que 

porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre objeto contratado. 

A validade da proposta é de XX (por extenso) dias a contar da data do recebimento dos envelopes contendo 

a proposta de preços e a documentação de habilitação (Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias). 

 

 

Anchieta, ____ de ________________ de 2020. 

 

 

 ____________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

Empresa:  _______________________  

CNPJ nº ________________________  
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ANEXO 3 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 

 

 

Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui como 

representante o Sr.(a) _______________________ , portador(a) do documento de identidade nº ________ 

e inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, para participar da licitação acima referenciada, outorgando 

plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta comercial, assinar documentos, requerer 

vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame.  

 

 

Anchieta, ____ de ________________ de 2020. 

 

 

 ____________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

Empresa:  _______________________  

CNPJ nº ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o contrato social ou documento 

equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representação da empresa.  

 

Obs.: O Termo de credenciamento pode ser dispensado quando a empresa estiver representada na Sessão 

Pública por um de seus sócios. 
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ANEXO 4 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL 015/2019 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por 

intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do documento de 

identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, declara sob as penas da 

Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 

Porte (EPP) ou equiparada, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a 

quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo.  

 

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)  

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, do 

contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções previstas no art. 

81 da Lei nº 8.666/1993.  

 

Anchieta , ____ de ________________ de 2020.  

 

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

 

Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________ 

 

 

 

 

 

Obs: O mesmo só terá validade juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial ou Certidão de 

Enquadramento. 
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ANEXO 5 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 

 

 

 

 

Cidade XXXX,           de                  de 2020. 

 

 

 

Declaro que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________, cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital de 

licitação acima referenciado, conforme o teor do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002, sob pena de 

responsabilização nos termos da lei.  

 

 

Anchieta, ____ de ________________ de 2020. 

  

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

 

Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________ 
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ANEXO 6 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 

 

 

 

A empresa ______________, estabelecida à __________ (Endereço Completo), devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº__________________, declara sob as penalidades cabíveis que: 

 

1º) Atendemos ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, bem como, para os fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de idade. 

 

2º) Inexiste fato superveniente impeditivo a sua participação no Pregão em referência. 

 

 

3º) Inexiste débito perante o Município de Anchieta – ES. 

 

4º) Inexiste fatos que venham declarar inidônea pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, 

ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, inclusive com a Administração Pública do Município de Anchieta. 

 

 

 

(Assinatura, Identificação do representante legal da empresa e da 

empresa)  
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ANEXO 7 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº _____/2019 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE ANCHIETA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A 

EMPRESA ______________, NA QUALIDADE DE 

CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, 

PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O 

INTEGRAM. 

 

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rodovia Edival José Petri, KM 21,5 nº 1.620, CEP 29.230.000, Anchieta/ES, inscrito no CNPJ-MF 

sob o nº 27.142.694/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. 

Sr. Prefeito FABRÍCIO PETRI e, de outro lado, a empresa ___________________, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ___.____.____/_____-___, com sede na _____________, nº 

_____, bairro, cidade/UF, CEP _____-____, neste ato representado legalmente pelo Sr. _______________, 

CPF nº ____.____._____-___, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar este CONTRATO 

nos termos do procedimento licitatório do Pregão Presencial  nº 015/2019, Processo  nº 14856/2019, 

conforme a Lei nº 8.666/1993, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 

1.1 - Constitui objeto deste instrumento, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 
MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS QUANDO NECESSÁRIOS, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA 
DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, CAPS, 
CAPS AD, CEU, VIGILÂNCIA AMBIENTAL  E LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – ES, 
conforme detalhamento e condições gerais constantes neste Termo de Referência e seus Anexos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  
 
2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem o Processo nº 
14856/2019, completando-o para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as 
partes em todos os seus termos.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
3.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta abaixo especificada: 
 

Secretaria Classificação Funcional Natureza de Despesa Fonte de Recurso 

 

 

 

Fundo Municipal de Saúde 

10.301.033.2.129 

10.301.033.2.134 

10.302.034.2.138 

10.302.034.2.141 

 

 

 

3.3.90.39.17 

 

1.530.0000002 

2.214.0000026 

2.214.0000028 
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10.302.034.2.136 

10.542.035.2.146 

10.301.033.2.130 

10.609.035.2.147 

2.214.0000018 

1.211.0000000 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  

 

4.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua publicação, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

  

5.1 - O valor global do Contrato corresponde a R$ _________, cujo pagamento será efetuado por 

demanda, de acordo com os preços consignados no procedimento licitatório e especificados no Anexo I 

deste instrumento. 

  

5.2 - O preço contratado poderá ser reajustado desde que decorrido um ano, a contar da data da 

apresentação da proposta, levando em consideração o índice de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA/IBGE ou outro que venha a substituí-lo, adotando a seguinte fórmula:  

 

5.2.1 -  Fórmula de cálculo:  

 

Pr = P + (P x V)  

  Onde: Pr = preço reajustado, ou preço novo;  

P = preço atual (antes do reajuste);  

V = variação percentual obtida na forma do item 5.2 desta cláusula, de modo que (P x V) 

significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 
 

5.3 -  Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA: 
     

5.3.1- Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem 

pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

5.3.2- Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto 

o contrato. 
 

5.4 - Admitir-se á o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, sob os ditames contidos na Lei nº 

8.666/1993; 
 

5.5 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, taxas, direitos 

trabalhistas, encargos sociais, seguros e transporte, necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado, que 

porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre objeto contratado. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1 - A prestação dos Serviços Continuados de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares, 

odontológico e laboratoriais deverá dar-se, conforme a quantidade declarada, nos respectivos locais, 

conforme as especificações e condições constantes no presente Termo de Referência e seus ANEXOS;  
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6.2 - Atividades do Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológico e 

laboratoriais, a serem executadas no Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares da CONTRATANTE 

disposto de forma não exaustiva no “ÍTEM 5.1 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES E RELAÇÃO 

DE PARÂMETROS MENSURÁVEIS POR EQUIPAMENTO, são:  

 

a) Cadastro dos equipamentos;  

b) Instalação e Desinstalação dos equipamentos, ou seja, montagem e desmontagem, dos 

equipamentos, quando necessário;  

c) Manutenção Corretiva;  

d) Desenvolver procedimentos operacionais de Manutenção Preventiva, Calibração e/ou Teste de 

Segurança Elétrica;  

e) Desenvolver Plano Anual de Manutenção Programada;  

f) Manutenção Preventiva, Calibração e/ou Teste de Segurança Elétrica dos equipamentos;  

g) Rondas Gerais e Rondas Setoriais;  

h) Aplicação e reposição de peças/acessórios e serviços especializados, quando necessário;  

i) Treinamento de usuários dos equipamentos e demais profissionais indicados pela CONTRATANTE, 

quando necessário;  

j) Execução do Serviço utilizando Sistema de Gestão de Manutenção de Equipamentos Médico-

Hospitalares;  

k) Emissão de laudos técnicos dos equipamentos, quando necessário.  

 

6.3 - A CONTRATADA deverá manter um cadastro atualizado do Parque de Equipamentos Médico-

Hospitalares da CONTRATANTE. Esse cadastro deverá apresentar no mínimo as seguintes informações: 

código de identificação, nomenclatura, situação, localização, marca, modelo, série, patrimônio, 

cobertura de garantia e/ou contrato de manutenção etc.  

 

6.4 - A CONTRATADA será responsável por realizar a instalação e/ou desinstalação, ou seja, montagem 

e/ou desmontagem, dos Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e Laboratoriais, sempre que 

necessário.  

 

6.5 - A contratada será responsável a todo e qualquer momento realizar a substituição de peças que se 

fizerem necessárias, conforme item 2.2 deste Termo de Referência. 

 

6.6 - Manutenção Corretiva:  

 

I -  A CONTRATADA será responsável pelo Atendimento Técnico de todo e qualquer Chamado Técnico 

referente ao Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e laboratoriais da 

CONTRATANTE;  

II -  A solicitação do Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no início da contagem do Tempo de 

Atendimento Técnico e do Tempo de Reparo;  

III -  O Tempo de Atendimento Técnico não poderá exceder a 01 (um) dia útil;  

IV - É facultado à CONTRATADA elaborar planos de manutenção e suporte que incluam treinamento 

especializado para os locais de instalação dos equipamentos, visando minimizar a demanda de Chamados 

Técnicos etc., desde que tais treinamentos não impliquem ônus para a CONTRATANTE;  

V -  Para todo Atendimento Técnico deverá ser feito um documento de Atendimento Técnico, que deverá 

ser entregue a CONTRATANTE, constando no mínimo as seguintes informações: 

  

a) Identificação do Equipamento;  
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b) Data e Hora do Início e Final do Atendimento Técnico;  
c) Descrição do (s) problemas (s) encontrado (s);  
d) Descrição do (s) serviço (s) executado (s);  
e) Descrição de eventual (ais) pendência (s);  
f) Descrição de eventual (ais) peça (s) aplicadas (s);  
g) Status do Equipamento após o Atendimento Técnico;  
h) Nome/Assinatura do Responsável pelo Atendimento Técnico;  
i) Nome/Assinatura do Responsável pelo Aceite do Responsável pela instituição;  
 

VI -  A CONTRATADA será responsável pela execução de Manutenção Corretiva no Parque de 

Equipamentos Médico-Hospitalares da CONTRATANTE;  

VII -  Em toda e qualquer Manutenção Corretiva, onde a CONTRATANTE julgar necessária a realização de 

uma Calibração e/ou Teste de Segurança Elétrica, a CONTRATADA deverá realizar a respectiva Calibração 

e/ou Teste de Segurança Elétrica do Equipamento Médico-Hospitalar, odontológicos e laboratoriais antes de 

liberar o mesmo ao setor de origem;  

VIII -  É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicação e reposição de 

peças/acessórios e serviços especializados para execução de Manutenção Corretiva.  

IX -  O Tempo de Reparo não poderá exceder a 05 (cinco) dias úteis.  

 

6.7- Manutenção Preventiva, Calibração, Teste de Segurança Elétrica, Ronda Geral e Ronda Setorial: 

  

I - A CONTRATADA deverá desenvolver procedimentos operacionais de Manutenção Preventiva, 

Calibração e Teste de Segurança Elétrica para o Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares da 

CONTRATANTE, sendo estes procedimentos de acordo com o preconizado pelos fabricantes e pelas 

normas incidentes, e por este Termo de Referência;  

II -  A CONTRATANTE deverá validar os procedimentos operacionais de Manutenção Preventiva, 

Calibração e Teste de Segurança Elétrica desenvolvidos pela CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE, 

a qualquer tempo, solicitar eventuais alterações nos procedimentos;  

III - Na execução de Rondas Gerais e Rondas Setoriais deverão ser utilizados respectivamente os modelos 

do “ANEXO A - MODELO DE RONDA GERAL” e “ANEXO B - MODELO DE RONDA SETORIAL”;    

IV - A CONTRATADA deverá desenvolver, em conjunto com a CONTRATANTE, um Plano Anual de 

Manutenção Programada do Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e 

Laboratoriais da CONTRATANTE, de modo a reduzir a incidência de Manutenção Corretiva, prevendo 

e evitando danos futuros, corrigindo falhas em estágios iniciais, e aumentando a confiabilidade e segurança 

do Parque de equipamentos;  

V - O Plano Anual de Manutenção Programada do Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares, 

odontológicos e Laboratoriais da CONTRATANTE deverá planejar o PERÍODO/ANO que será executada a 

Manutenção Programada, sendo considerada como fora do prazo toda e qualquer Manutenção Programada 

que não for executada no PERÍODO/ANO planejado. O PERÍODO planejado deverá ser o dia, semana ou 

mês planejado;  

VI - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas referentes a Verificação do IPEM e 

colocação de selo do INMETRO, sempre que aplicável conforme procedimentos supracitados das 

Manutenções Programadas, não incidindo nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE;  

VII - A CONTRATADA será responsável pela execução de Manutenção Preventiva, Calibração e Teste de 

Segurança Elétrica, no Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e Laboratoriais da 

CONTRATANTE, devendo executar sempre a calibração dos parâmetros mensuráveis listados no “ÍTEM 5.1 

- DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES E RELAÇÃO DE PARÂMETROS MENSURÁVEIS POR 

EQUIPAMENTO”;  

VIII - Após a realização de cada Manutenção Preventiva em Equipamento Médico-Hospitalar da 

CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá emitir um Documento de Manutenção Preventiva, contendo, 
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sempre que aplicável, o respectivo Certificado de Calibração e Certificado de Teste de Segurança Elétrica, 

e colocar uma Etiqueta de Manutenção Programada, contendo no mínimo o tipo de serviço, o número do 

documento gerado, o nome da empresa e do técnico executor, a data de execução e a data útil limite do 

PERÍODO/ANO da próxima Manutenção Preventiva planejada; 

IX - A Etiqueta de Manutenção Programada deverá ser fornecida, e substituída quando necessário, pela 

CONTRATADA, devendo ser utilizada etiqueta autoadesiva, confeccionada em material poliéster metalizado 

e que não danifique com a rotina de higienização dos equipamentos, em formato retangular com bordas 

abauladas e com as seguintes dimensões aproximadas largura (80 mm) e altura (40 mm), e devendo conter 

ainda os nomes “ENGENHARIA CLÍNICA” e “BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA”, 

conforme segue o Modelo de Etiqueta de Manutenção Programada ilustrado na “FIGURA 01”;  

 

Figura 01 – Modelo de Etiqueta de Manutenção Programada  

 

ENGENHARIA CLÍNICA 

 
SERVIÇO: 

_____________________________ 

CERTIFICADO: 

_________________________ 

EMPRESA: _______________ DATA: 

__/__/__ 

TÉCNICO: ____________ PRÓXIMA: 

__/__/__ 

 

 

X - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicação e reposição de peças/acessórios e 

serviços especializados para execução de Manutenção Preventiva, utilizando para isso o valor reservado 

para substituição de peças/acessórios e serviços especializados, conforme pactuado neste Termo de 

Referência;  

XI - No Plano Anual de Manutenção Programada, as Rondas Gerais e Rondas Setoriais, deverão ser 

realizadas respectivamente com Periodicidade Semanal e Periodicidade Mensal, sendo a Ronda Geral 

realizada em todos os equipamentos da Secretaria de Saúde com Equipamentos Médico-Hospitalares, 

odontológicos e Laboratoriais e a Ronda Setorial realizada apenas nos setores críticos da Secretaria de 

Saúde (Pronto Atendimento Municipal, Laboratório e Serviço de Fisioterapia);  

XII - A CONTRATADA será responsável pela execução de Rondas Gerais e Rondas Setoriais nos setores 

da Secretaria de Saúde com Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e laboratoriais;  

XIII - A CONTRATADA deverá entregar a CONTRATANTE o Plano Anual de Manutenção Programada dos 

Equipamentos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato. 

  

6.8 - Aplicação e reposição de peças/acessórios e serviços especializados:  

 

I - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a aplicação e reposição de peças/acessórios, quando 

necessário, para execução de Manutenção no Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares, 

odontológicos e laboratoriais da CONTRATANTE, incluindo a substituição de peça/acessório para 

manutenções demandadas devido à falha operacional e/ou falha de infraestrutura;  
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II - Sobre o conceito de peças/acessórios subtende-se toda e qualquer peça/acessório necessário para 

reparar um equipamento Médico hospitalar, odontológicos e laboratorial e fazer com que este desempenhe 

a função para a qual foi concebido; 

  

6.9 - Condições para Aplicação e substituição de Peças/Acessórios: 

  

a) Quando a CONTRATADA julgar necessário o emprego de peça/acessório, esta deverá indicar a 

necessidade de aplicação e substituição de peça/acessório para a CONTRATANTE;  

b) A CONTRATANTE fará imediatamente a verificação da real necessidade de aplicação e substituição da 

(s) peça (s) /acessório (s) indicado (s) pela CONTRATADA, e mediante a confirmação desta necessidade a 

CONTRATANTE prontamente autorizará o início do processo de aplicação desta (s) peça (s) acessório (s) 

pela CONTRATADA;  

c) Visando a celeridade no processo de manutenção e antevendo-se a aplicação e substituição de algumas 

peças/acessórios ordinários, a CONTRATANTE poderá indicar a CONTRATADA a necessidade de 

antecipação da entrega destas peças/acessórios para agilizar futuras aplicações/substituição;  

d) Deverão ser aplicadas e/ou antecipadas apenas peças/acessórios novos, sendo vedado o uso de 

peças/acessórios recondicionados, recicladas, enfim, provenientes de reutilização de material já 

empregado, com exceção de eventuais casos formalmente autorizados pela CONTRATANTE;  

e) Toda e qualquer peça/acessório a ser aplicado/substituído, e/ou antecipado deverá ser apresentada à 

CONTRATANTE, com cópia da sua nota fiscal de aquisição para simples controle de evidência e 

rastreabilidade da peça/acessório aplicada/substituída.  

 

6.10 - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicação/reposição serviço 

especializado, quando necessário, para execução de Manutenção no Parque de Equipamentos Médico-

Hospitalares, odontológicos e laboratoriais da CONTRATANTE, incluindo a aplicação de serviço 

especializado para manutenções demandadas devido à falha operacional e/ou falha de infraestrutura;  

6.11 - Sobre o conceito de serviços especializados subtende-se todo e qualquer serviço que exigir 

conhecimento ou mão de obra especializada de fábrica, exigir serviço técnico de alta especialização, ou 

ainda exigir a substituição de peças/acessórios não disponíveis no mercado, necessários para reparar um 

equipamento Médico Hospitalar, odontológicos e laboratorial e fazer com que este desempenhe a função 

para a qual foi concebido;  

 

6.12 - Condições para Aplicação de Serviços Especializados:  

 

a) Quando a CONTRATADA julgar necessário o emprego de serviço especializado, esta deverá indicar a 

necessidade de aplicação de serviço especializado para a CONTRATANTE;  

b) A CONTRATANTE fará imediatamente a verificação da real necessidade de aplicação do (s) serviço (s) 

especializado (s) indicado (s) pela CONTRATADA, e mediante a confirmação desta necessidade a 

CONTRATANTE prontamente autorizará o início do processo de aplicação deste (s) serviço (s) 

especializado (s) pela CONTRATADA. É de responsabilidade da CONTRATADA realizar o pagamento 

das despesas de serviços e peças para o serviço especializado. 

c) Toda e qualquer serviço especializado a ser aplicado deverá ser apresentado à CONTRATANTE, com 

cópia da sua nota fiscal para simples controle de evidência e rastreabilidade do serviço especializado 

aplicado.  

 

6.13 - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a prestação de garantia total, de no mínimo 06 

meses, para toda e qualquer peça/acessório aplicado ou substituído e/ou antecipado e para todo e qualquer 

serviço especializado aplicado para execução de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares, 
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odontológicos e laboratoriais da CONTRATANTE, a contar da data de entrega da peça/acessório ou da data 

final de execução do serviço especializado.  

 

6.14 - Treinamento:  

 

I - A CONTRATADA deverá, quando necessário, elaborar treinamentos operacionais para os usuários de 

Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e Laboratoriais da CONTRATANTE e demais 

profissionais indicados pela CONTRATANTE, tendo como escopo itens como instruções operacionais, 

princípios de funcionamento, montagem do equipamento e acessórios, limpeza e desinfecção, solução de 

problemas etc.  

 

6.15 - Emissão de Laudos Técnicos dos Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e 

Laboratoriais:  

 

I - A CONTRATADA deverá emitir laudos técnicos dos Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e 

laboratoriais e da CONTRATANTE, sempre que necessário ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE.  

II - Quando a CONTRATADA julgar pertinente a Solicitação de Inativação de Equipamento Médico-

Hospitalar, odontológicos e laboratoriais da CONTRATANTE, esta deverá emitir Laudo Técnico para a 

CONTRATANTE, acompanhando e justificando tal solicitação;  

III - A CONTRATANTE avaliará a Solicitação de Inativação de Equipamento Médico-Hospitalar, 

odontológico e Laboratorial feita pela CONTRATADA e emitirá um parecer APROVANDO ou 

REPROVANDO a Solicitação de Inativação de Equipamento feita pela CONTRATADA;  

IV - Quando da aprovação da Inativação do Equipamento Médico-Hospitalar, odontológico e Laboratorial, 

por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá excluir do Plano Anual de Manutenção Programada 

as Manutenções Programadas Planejadas para este Equipamento.  

 

6.16 - Local de Prestação do Serviço: 

  

I - O Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalar, odontológico e Laboratorial deverá ser 

prestado usualmente nas dependências da CONTRATANTE, salvo casos excepcionais autorizados pela 

CONTRATANTE.  

 

6.17 - Horário de Prestação do Serviço:  

 

I - O Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e Laboratoriais deverá 

ser realizado duas vezes por semana, para os equipamentos de aferição Regular, bimestralmente para 

os de aferição Eventual e todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados para os chamados 

Emergenciais, quando solicitado pela CONTRATANTE;  

 

6.18 - Equipe do Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares, odontológicos e 

Laboratoriais:  

 

I - O dimensionamento da equipe para execução adequada do Serviço de Manutenção em Equipamentos 

Médico-Hospitalares, odontológicos e laboratoriais será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, 

devendo assegurar-se de que será suficiente para o cumprimento integral do objeto deste Termo de 

Referência e seus Acordos de Nível de Serviço;  
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6.19 - Reuniões:  

 

I - Deverá ser realizada Reunião mensalmente, no “Local de Prestação do Serviço”, com a participação 

obrigatória do Fiscal ou Fiscal Substituto da CONTRATANTE, e do Preposto e Responsável Técnico da 

CONTRATADA;  

II - Esta Reunião mensal deverá ter como pauta o acompanhamento do serviço através dos Indicadores de 

Desempenho dos ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO, e a tratativa destes e de possíveis pendências, 

além de outros assuntos pertinentes.  

 

6.20 - Ferramentas:  

 

I - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, e a manutenção e/ou a reposição 

quando necessário, de Ferramentas para execução do Serviço de Manutenção em Equipamentos Médico-

Hospitalares, odontológicos e laboratoriais, não incidindo nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE;  

II - Sobre o conceito de Ferramentas subtende-se todo e qualquer dispositivo físico que forneça uma 

vantagem de trabalho, e/ou acessório ou consumível deste, necessária para reparar um Equipamento 

Médico-Hospitalar, odontológicos e Laboratorial e fazer com que este desempenhe a função para a qual foi 

concebido;  

III - Serão consideradas Ferramentas de uso Individual, aquelas comumente utilizadas, tais como: alicate 

universal, alicate de corte, alicate de bico chato, chaves de fenda, chaves Philips, chaves de precisão, 

chaves allen, chaves torx, estilete, pinça, ferro de solda, solda, sugador de solda, multímetro digital, 

lanterna, pincel, limpa contato etc.;  

IV - Serão consideradas Ferramentas de uso Coletivo, aquelas eventualmente utilizadas, tais como: alicate 

de pressão, alicate crimpador, chaves canhão, furadeira, brocas, mini retifica, soprador térmico, espaguetes 

termoretráteis, aspirador de pó portátil, martelo comum, martelo de borracha, morsa de bancada, alicate 

amperímetro, abraçadeiras de nylon, colas, álcool isopropílico, lubrificantes, desingripantes, graxas etc.;  

V- Estas Ferramentas são propriedade da CONTRATADA, e poderão, a critério desta, serem recolhidas ao 

fim da vigência do contrato;  

VI - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, e a manutenção e/ou a reposição 

quando necessário, de EPI - Equipamentos de Proteção Individual para seus técnicos, condizente com a 

atividade a ser desempenhada e conforme as disposições da NR 6, não incidindo nenhum ônus adicional 

para a CONTRATANTE nem para os empregados da CONTRATADA. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO 

 

7.1 - No momento da manutenção dos equipamentos, um profissional da empresa deverá aguardar a 

conferência feita por um funcionário responsável; 

 

7.2 - Havendo manutenção ou troca de peças em desacordo com as especificações do Edital caberá ao 

profissional responsável pela averiguação, efetuar sua devolução ao respectivo fornecedor, sem prejuízo da 

instrução de contrato visando a penalização do fornecedor. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

8.1 - Contratação dos serviços pretendidos para um período de 12 meses; 

 

8.2 - Os pagamentos para os serviços executados serão em parcelas mensais referente à manutenção 

preventiva/corretiva/emergencial e reposição de peças, mediante apresentação de relatório datado e 

assinado pela empresa e pelo profissional do setor que acompanhará a execução do serviço; 
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8.3 - Reposição de peças serão de responsabilidade da empresa vencedora; 

 

8.4 - A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta/ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a 

qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações. 

 

8.5 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital 

no que concerne a proposta de preço e habilitação. 

 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

 

9.1 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que haja 

interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

 

10.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA 

 

10.1.1 - Manter os equipamentos em condições normais de funcionamento, efetuando os necessários 

ajustes e reparos; 

 

10.1.2 - Fornecer toda a mão de obra, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários para a 

realização completa dos serviços; 

 

10.1.3 - Realizar os serviços de manutenção corretiva e preventiva somente com técnicos 

especializados; 

 

10.1.4 - Oferecer garantia para os serviços executados e peças substituídas, pelo período mínimo de 

06 (seis) meses, ou aquele determinado pelos fabricantes das peças, caso não seja menor ao que foi 

solicitado pelo Município; 

 

10.1.5 - Arcar com todos os custos, inclusive transporte para buscar e devolver os aparelhos (se for o 

caso), reposição de peças etc; 

 

10.1.6 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados ou 

prepostos no local da prestação dos serviços; responder por qualquer prejuízo que seus empregados 

ou prepostos causarem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ação ou 

omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e 

assumindo o ônus decorrente; 

 

10.1.7 - Poderão ser adicionados a prestação de serviço novos equipamentos que futuramente 

venham a ser adquiridos pelo Município de Anchieta; 

 

10.1.8 - É de exclusiva responsabilidade da licitante os encargos e ônus decorrentes na execução da 

prestação de serviços, seja por ação ou omissão, maior ou menor grau, de forma direta ou indireta, 

causados à Prefeitura Municipal de Anchieta ou a terceiros, inclusive os ônus advindos da relação de 

trabalho, trabalhistas, fiscais e outros mais; 

 

10.1.9 - O valor cobrado pela prestação de serviço contempla todo e qualquer tipo de despesa, a 

exemplo de deslocamento do técnico, transporte, retirada e devolução do equipamento aos diversos 
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locais da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta/ES, serviços de laboratório (desmontagem, 

remontagem, diagnósticos etc.), conserto, limpeza e lubrificação, empregados no diagnóstico e 

desmontagem, e tudo mais que se fizer necessário, devendo a licitante entregar o equipamento em 

pleno funcionamento, com a devida aprovação do serviço pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Anchieta/ES; 

 

10.1.10 - A licitante se compromete deixar a pessoa encarregada na fiscalização da execução do 

contrato por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta/ES, adentrar nas suas 

dependências para comprovar se a empresa realmente mantém a estrutura técnica laboratorial; 

 

10.1.11 - A licitante se compromete a dar garantia dos serviços e das peças por ela substituída pelo 

prazo no mínimo de 6 (seis) meses, contados a partir do aceite de recebimento do equipamento; 

 

10.1.12 - Tomar ciência das condições dos equipamentos, para efeito de levantamento de custos para 

composição de seus preços; 

 

10.1.13 - Não transferir a outrem, o objeto estabelecido neste contrato, sem expressa anuência da 

contratante; 

 

10.1.14 - A alimentação e hospedagem dos funcionários da empresa que trabalharão na prestação 

dos serviços, por conta do contratado; 

 

10.1.15 - A contratada deverá apresentar relatório mensal das atividades executadas, acompanhado 

das cópias das visitas atestadas por funcionário da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

10.2 - Constituem obrigações da CONTRATANTE 

 

10.2.1 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à 

fiscalização do objeto deste contrato; 

 

10.2.2 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade ou defeito encontrado no cumprimento 

do Contrato; 

 

10.2.3 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conforme previsão do art. 67 da Lei nº 

8.666/93; 

 

10.2.4 - Designar um servidor que será o Fiscal do Contrato e fará o acompanhamento e a verificação 

da conformidade da execução do serviço e da alocação dos recursos necessários de forma a 

assegurar o perfeito e fiel cumprimento das cláusulas contratuais, podendo, em nome do Município, 

adotar as medidas necessárias para tal finalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1 - A execução dos atos decorrentes da contratação com prestação de serviços será acompanhada e 

fiscalizada pelos servidores: 

 

Nathalya Altoé Coppo (coordenadora do ESF Alto Pongal); 
Cecilia Gonçalves Borges (coordenadora do ESF III); 
Jamile Aparecida das Neves Freire (coordenadora da ESF Recanto do Sol); 
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Isadora Guimarães T. Barbosa (coordenadora do ESF II); 
Tania Rosa Bissa (coordenadora da ESF de Iriri); 
Cristiane Feitosa Almeida (coordenadora do ESF I); 
Juliana Ramos Lara da Silva (coordenadora do ESF Mãe-Ba); 
Camila da Silva Monteiro (ESF de Jabaquara); 
Lídia  Fernandes Nascimento e Silva (ESF Baixo Pongal); 
Renata Lara Ramos Dezan (Coordenadora do pronto de atendimento), 
Thiago Bergamini Sossai (Odontológico); 
Aristides Antônio do Nascimento Junior (fiscal do laboratório); 
Jalile dos Passos Garcia (coordenadora do CEU); 
Conceição Zuqui (coordenadora do CAPS), e 
Fernando Araújo Dutra (Fisioterapia). 
 
11.2 - A fiscalização da contratação não exclui a responsabilidade da empresa, mesmo perante terceiros, 
por quaisquer irregularidades, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 
. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

 

12.1 - A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital, sujeitando-

se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, 

conforme o disposto:  

 

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não 

gerem prejuízo para o Município de Anchieta; 

b) MULTA POR MORA - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 30 (trinta) dias, 

incidente sobre o valor da parcela em atraso, nos casos de descumprimento do prazo estipulado para 

a entrega do(s) produto(s), que será calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x D. Tendo como 

correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso;  

c) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 2,0% (dois por cento), incidente sobre o valor global da 

contratação, pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou recusa em fornecer o(s) produto(s), aplicada 

cumulativamente com a multa estabelecida no item anterior;  

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o Município 

de Anchieta por um período de 2 (dois) anos, nos casos de recusa em fornecer o(s) produto(s);  

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou 

contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa, 

por um período de 2 (dois) anos. 

  

12.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993;  

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de Anchieta após a devida 

notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  

 

12.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por correspondência com aviso de recebimento ou por 

publicação no Diário Oficial, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie 

de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;  

 

12.5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde 

deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993;  
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12.6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito do Município 

de Anchieta, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.  

 

12.7 - Poderá ser descontado o valor da multa aplicada nos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração, nos moldes do art. 87, § 1º da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

  

13.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e 

as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento.  

 

13.1.1 - Constituem motivos de rescisão do contrato: 

 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;  

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

c) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;  

d) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da               

conclusão do fornecimento nos prazos estipulados; 

e) O atraso injustificado no fornecimento do objeto da prestação dos serviços;  

f) A subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;  

g) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

h) cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo 

representante da CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato; 

i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

j) a dissolução da sociedade; 

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

prejudique a execução deste contrato; 

l) razões de interesse público, de alta relevância e, amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaradas no processo 

administrativo a que se refere este contrato;  

m) a supressão, por parte da CONTRATANTE dos serviços, acarretando modificação do valor inicial 

atualizado do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto quando acordado pelas 

partes, por meio de instrumento hábil.  

n) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de 

serviços executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, assegurado, à CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 

obrigações até que seja normalizada a situação; 

o) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

deste contrato; 

p) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis. 

 

13.2 - A rescisão deste contrato poderá ser: 

 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE; 
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para CONTRATANTE; 

c) judicial, nos termos da legislação processual. 

 

13.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 

14.1 - Aplica-se à execução deste Contrato, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/1993 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO  

 

15.1 - Este Contrato será publicado, em resumo conforme dispõe o art. 61, parágrafo único da Lei nº 

8.666/1993.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

 

16.1 - Fica eleito o foro da Cidade de Anchieta/ES, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda 

direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

 

16.2 - E, por estarem justos e contratados, assinam este Contrato em duas vias de igual teor e forma, para 

igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.  

 

 

Anchieta - ES, ______ de ___________ de 2020. 

 

 

 

______________________ 

Prefeito de Anchieta 

CONTRATANTE 

 _____________________ 

CONTRATADA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

1 - _______________________  

 

2 - ________________________ 
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ANEXO I 

 

 

LOTE 01 

Item Descrição Unid. 

 

Quant. 

 

Valor  

Unitário 

Valor total 

 

1      

VALOR GLOBAL DO LOTE R$:  
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