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TERMO DE REFERENCIA

í.0. oBJETO.

í.1.

de empresa especializada para prestação de serviços de
confecção de próteses dentárias suprindo assim a demanda de reabilitação
Contratação

protética dos pacientes da rede pública do município de Eldorado do Carajas

-

PA

conforme especificaçôes e quantitativos estabelecidos abaixo:

Irêm

DESCRTçÃO/ESPECtFtC

ldêntificação CATMAT

AçAO

Unidede
dê mêdide

Quanlida

Custo

de

Médio

Unidade

750,00

R$ 313,11

RS 234.832.50

Unidade

750,00

R$ 430,00

R$ 322.500,00

Unidade

500,00

R$ 398.87

R$ 199.435,00

Total

Estimado

l2

CONFE
DE
PRÓTESE ToTAL
MANDIBULAR COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL

CATMATSERVIÇO OE

PROTESE DENTARIA

CAruATPROTESE

TOTAL REMOVIVEL.
MAXILAR (Sem adiçâo

DENTARIA TOTAL E
PARCIAL
REMOVIVELMAXILAR (Sem âdiçáo
de grampos).
Confeccionadas em
resina acÍílica termo
polamerizável com
Cross link e dentes de
acrílicos em
composição de poli
metil melacrilato elileno
glicol dimetacrilato

CoNFECçAO DE
PROTESE TOTAL
MANDIBULAR COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL

de grampos).
Confeccionadas em
resina acrílica termo
polameúável com Cross
link e dentes de acrílicos
em coínposiÉo de poli
metil melacrilato etileno
glicol dimetacrilato

corantes

corantes
3

PROTESE DENTARIA
PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR (sem
adiÉo de grampos).
Confeccionadas em
rcsina acrílica teÍmo
polamerizável coÍn Cross
link e dentes de acrílicos
em composiÉo d€ poli
metil metacrilato etileno
glicol dimetacrilato

coranles

CATMATPROTESE
DENTARIA PARCIAL
REMOVIVEL MANDIBULAR (sem
adição de grampos).
Confeccionadas em
resina acrílica lermo
polamerizável com
Cross link e dentês de
acrílicos em
composição de poli
metil metacrilato etileno
glicol dimetacrilato
corantes
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PROTESE DENTARIA
PARCIAL REMOVIVEL.
MAXILAR (Sem adição
de grampos).
Confêccionadas em
rêsina acrílicâ termo
polamerizável com Cross
link ê denlês dê âcrílicos
em composição de poli
metil metacrilato etileno

glicol dimetacrilato
corantês

CATMATPROTESE
OENTARIA TOTAL E
PARCIAL

500,00

R$

PROTESE OENTARIA
PARCIAL - MAXILAR Confoccionadas em
resina acrílica teÍmo
polamerizável com Cross
link e deotes de acrílicos
em composiçâo de poli
metil metacrilalo etileno
glicol dimetacrilato

Unidade

500,00

R$ 349,88

côíânlês

R$ 215.360,00

REMOVIVÊ1.
MAXILAR (Sem adição
de gÍampos).
Confêccionâdas êm
resina acrilica termo
polamerizável com
Cross link e dentes de
acÍílicos em
composição de poli
metil melacrilato etileno
glicol dimetacrilato

corantes
5

430,72

U n id ade

CATMATPROTESE
DENTARIA TOTAL .
MAXILAR .
Confeccionadas em
Íesina acrílica teÍmo
polamerizável coÍn
Cross link e dentes de
acrílicos êm
composição de poli
metil metscrilâto etileno
glicol dimêtacrilato

R$ 174.940,00

coranles

TOTAL R$ 1.147.067,50

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. A execução do serviço em tela atenderá às necessidades da(o) Secretaria
Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás.

2.2. O Município de Eldorado do Carajás aderiu ao programa Brasil Sonidente
criado pelo Ministério da Saúde para reabilitaçâo protética e assistência integral

em saúde bucal. Esse programa fornece condições financeiras para que seja
realizados serviços de protese dentária total, prótese dentária parcial removível e
fixas/adesivas. A execução do pÍograma é realizada através do repasse de recurso

mensal pelo Ministério da Saúde aos municípios para confecção das próteses
dentárias de acordo com a faixa de produção. Dessa forma, o objetivo principal é
dar fiel cumprimento ao programa do Ministério da Saúde, bem como atender a fila

de espera dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde-SUS e ampliar o
acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde
bucal, de tal modo a contribuir para a melhoria dos indicadores de saúde bucal no
Município.
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2.3. Para a apuração dos serviços demandados neste Termo de Referência, foi
realizada medição para obter a demanda estimada, bem como o detalhamento das

características dos serviços,

de forma a

adequar

às

necessidades da

Administração observando o menor custo-benefício.

3.0. FORMA DE PRESTAçÃO OOS SERV]ÇOS.

3.1. O Município realizará a triagem dos pacientes e agendará a consulta do
paciente com a êmpresa prestadora dos serviços.
O Município, através de sua equipe técnica (dentistas, Técnicos de Saúde Bucal e
Assistente Social) realizarão durante a triagem os seguintes procedimentos:

a) Organização da fila de espera conÍorme critérios sociais e de urgência e
promoverá o agendamento da primeira consulta do paciente;
b) Avaliação inicial do paciente antes da moldagem inicial;

c) Encaminhar o paciente ao prestador dos serviços para confecção de próteses.

3.2. O licitante vencedor deverá prestar os serviços obedecendo as seguintes
etapas:

1. Primeira consulta: receberá o paciente encaminhado pelo

Município,

realizará a moldagem para confecção da moldeira individual, devendo vazar
o gesso logo após a moldagem e promovêr a desinfecção dos modelos;

2. Segunda consulta: será agendada diretamente entre o prestador dos
serviços e o paciente, onde serão realizados os ajustes das moldeiras
individuais e moldagem funcional para obtenção da base de prova e plano de

orientação (cera). Deverá realizar

a

desinfecção das mesmas também

ocorrerá a realizaçâo dos registros maxilomandibulares e seleção dos dentes
artificiais;
3. Quarta consulta: será agendada diretamente entre o prestador dos serviços

e o paciente. Nesta consulta será realizada a prova dos dentes montados em
cera;

4. Quinta consulta: será agendada diretamente entre o prestador dos serviços
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e o paciente. Nesta ocasiâo será realizada a instalação das próteses;

5. Demais consultas: será agendada entre o Município e o prestador dos
serviços. Nesta etapa será realizado o controle do período de adaptação.

Caso haja necessidade de atendimento do paciente pelo prestador dos
serviços, este deverá realizar o atendimento em no máximo 7 dias úteis após

a

notificação

do

Município, onde será encaminhado

o

paciente para

atendimento do prestador dos serviços.

5.1. O período de adaptação será observado pelos profissionais do
Município, os quais Íarão a reavaliação até que o paciente esteja na
condição de alta clínica;

5.2. O pagamento somente será autorizado pela equipe do Município
após a alta clínica do paciente.

6. A prestadora dos serviços deverá estipular data e horário para atendimento
aos pacientes e, em caso de não comparecimento, esta deverá substituir o
profissional Íaltante ou reagendar o paciente.

7. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos
equipamentos, ferramentas

e

utensílios necessários

à

materiais,

perfeita execução

contratual.

4.0. cLAssrFrcAÇAo

Dos sERvrÇos

E

oA DESPESA.

4.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classiÍicação de serviços comuns,
nos termos da Lei n" 10.520, de 2002, do Decreto n" 3.555, de 2000, e do

Decrêto 5.450, de 2005. Portanto, as despesas oriundas desta contratação serão
classificadas nas seguintes dotações: Orgáo 13
Projeto/Atividade:2.O42

-

-

Fundo Municipal de Saúde,

Manut. Da Atenção Primária em Saúde, 2.044

Do Programa Saúde Bucal, Classificação Econômica: 3.3.90.39.00

-

Manut.

- Outros

Serv.

De Terceiros Pessoa Jurídica.

5.0. oBRTGAçOES Oa CONTRATADA.

5.í. A Contratada obriga-se a:
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Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e

de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais;

5.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expênsas, no

total ou em parte, no prazo estipulado pela contratante, os serviços efetuados
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

5.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais

e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;

e com conhecimentos básicos dos

5.1.7. Utilizar empregados habilitados

serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinaçôes
em vigor;

5.1.8. Apresentar à Contratante, quando for o caso,
empregados que adentrarão

a

relação nominal dos

o órgão para a execução do serviço, os

quais

devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

5.'1.9. Responsabilizar-se por todas

as obrigações trabalhistas, sociais,

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

5.í.í0. lnstruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientaçôes
da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas lnternas,
quando for o caso;

5.1.í 1. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestação dos serviços;
lsaús
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5.í.í2. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatoze anos; nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

5.í.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;

5.í.14. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na
minuta de contrato;

5.í.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores Íuturos e incertos, devendo complementáJos, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento
ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do §

'1o

do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993.

6.0. oBRTGAÇÕES OA CONTRATANTE.

6.1. A Contratante obriga-se a:

6.1.1. Proporcionar todas as condições para que

a

Contratada possa

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do
Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

6.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
lso&s
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6.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por meio de

servidor especialmente designado, anotando em reglstro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como
eventualmente envolvidos,

e

o

nome dos empregados

encaminhando os apontamentos

à

autoridade

competente para as providências cabíveis;

6,1.4. NotiÍicar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeiçôes
no curso da execução dos serviços, fixando prazo paÍa a sua correção;

6.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma
do contrato;

6.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com

as obrigações assumidas pela Contratada, todas

as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.0. GONTROLE DA EXECUçAO DOS SERV|ÇOS.

7.1. O órgão deve acompanhar e Íiscalizar a conformidade da prestação dos
serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito

cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado,
na forma dos arts. 67 e73 da Lei no 8.666, de 1993.

7.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para
o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

7.1.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada

com base nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles
relativos aos índices de produtividade.

7.2. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
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produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá

à

comunicar
contratual

à

autoridade responsável para que esta promova

a

adequação

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de

alteração dos valores contratuais previstos no § 'lo do artigo 65 da Lei no 8.666, de
1993.

7.3. A conÍormidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a

rela$o

detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificaçôes técnicas, tais

como: marca, qualidade e forma de uso.

7.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,

bem como

o

nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as

providências necessárias

ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais

e

comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto
nos §§ 1o e 2o do artigo 67 da Lei no 8.666, de 1993.

7.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeiçôes técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou

de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70
da Lei no 8.666, de 1993.
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UNIDADE ORçAmENTÁR|A
PROJETO / ATIVIDAÍ)E
c

LAltsrFrcÂçÃo EcoNôtíEA

Fundo Municipalde Sâúde

01 Fundo Municipalde Saúde

:
:

Submetemos à apreciaçâo de Vossa Senhoria a relaÉo do(s) item(ns) abâixo discriminado(s)
necessário(s) a ContrataÉo de empresa especializada pârâ prestaÉo de serviços de confecção de
próteses dentárias, com o intuito de suprir a demanda de de reabilitação protética dos pacientes e
usuários da rede públicâ de saúde do município de Eldorado do Carajas - PA, para qual solicitarnos as
providências necessárias.

Justificativa:

2.1. A exe(].l(Êo do servi(p em tela atendefiá às necessidades da(o) SecÍetaria Munacipal de Saúde de Eldorado &6
CaraÉs. 2,2, O Município de Eldorado
Carajás aderiu ao programa Brasil Sonidente criado pdo Minlstério da Saude
para reabilitaÉo potetica e assistêncja integràlem saúde bucal, Esse programa fornece condi(F€6 firEnoeirõ para
que seja realizados serviços de pótese dentiria total, pótese denéria parcial removfuel e fixas/adesivas. A execuÉo
do pÍograma é realizada atraviis do repasse de recurso mensal pelo Ministério da Saúde aos munijpbs para
@nfecção das próteses dentár{as de acordo com a faixa de produdo. Dessa forma, o objetivo principal é dar flel
ormprimento ao programa do Ministério da Saude, bem como atender a fih de espera dos pacientes usúrios do
sistema Único de saúde-sus e ampliar o acesso da população às a$e de pronoção, prevenÉo e reo$eraÉo da
saude bucal, de hl modo a contribuir para a melhoria dos indicadores de saúde hj€al no Muniq'pio, 2.3. Para a
apurado dos serviços demandados neste Íermo de Referência, foi rea,izada medkÉo para obter a demanda
estimada, bem como o detalhamento das caradeÍístkas dos serviços, de forma a ad€quar às necÊssilades da
Administs'aéo ob6e.vando o menor ojsto-t,enefkio.

ô

Código Descrição
131

180

Quant

CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL MANDIBULÂR COM FORNECIMENTO DE

MATET

Unidadê

75O,OOOO UNDADE

Vl. Estimado
0,00

Especifrcaçáo confêcÍiionadas êm Bsina acdlica temo polameÍizável com Cross link e dgnt€s de
acrllicos em composição de poli matil metacilato etilêno glicol dimetadilato corantes

131182

PROTESE DENTARIA

ÍOTAL

REMOVIVEL-

MAXILAR

75O,OOOO UNDADE

0.00

Especr,tcaçãor (SEMadiçáo de gÊm,os) Contectionadas em Êsina acrílicâ têmo polameizável cgm
Cross /ink ê derrtês dê dcilicos em composiçáo do pdi metil netacilato etileno glicnl
d i meta cril alo co ra Dt e s
131 '184

PROÍESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL - MANOIBUTAR
5OO,OOOO UNDÁDE
Esqcifreação: (sem adiçéo do grampos} C.onfeccionadas em rosina acrílica tamo polamaizável con
Ctoss link e dentos d6 acúlicos en cumposiçáo de poli metil motacilato etileno glicd
dimotacilato corcntes

131 't 85

PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVMEL- MAXILAR
SOO,OOOO UNDÀDE
EsqcificaçÁg: (Sem adição de grcmposl Confeccionada' em rcsina adllica temo polameizável cam
Cross link e dentes de ac licus em composição de pli metil metacÍilalo etilêno glicd
dimetacrilato coÊntes

'

131183 PROÍESE

DENTARIA TPARCIAL . MAXILAR

'

SOO,OOOO UITDÁDE

Esrycifrcaçào: Con,bccionadas em Íesina acíllica teímo polamenzável com Caoss ,rink e &nles da
acrílicos em composição de poli metil metacilalo otileno glic{l dimetacnlato coânlos

0,00

0,00

0.00

DE L

Fls._
soLtctTAÇAo DE DESPESA

No

2022031000í

ubrica

Pag.:

Estado do PaÍá

2

Municipal de Eldorado dos CaÍarás
undo Municipal de Saúde

Código Descriçâo

Quanl

Eldorado dos

de Matço de 2022

VEL

Unidade

Vl. Eslimado

