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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 003/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 179/2020 
 

 

O município de Itororó, representado pela Secretaria Municipal da Saúde, por meio 
do Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 003/2020, em conformidade com a Lei 
Federal nº. 8.666/93 suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público 
que realizará o chamamento para CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO DE 
ODONTOLOGIA NA ESPECIALIDADE DE PRÓTESE DENTÁRIA, para 
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, nos termos e condições 
estabelecidas no presente Edital. 

1. DO OBJETO 

1.1   O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE 
LABORATÓRIO DE ODONTOLOGIA NA ESPECIALIDADE DE PRÓTESE 
DENTÁRIA, prestadoras dos serviços descritos conforme capacidade de produção 
mínima, descritas neste edital no anexo I, do referido termo de referência. 

1.2 Integram este instrumento convocatório, dele fazendo parte como se 
transcrito em seu corpo, os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de referência; 

Anexo II – Declaração de ciência dos termos; 

Anexo III – Modelo de indicação das instalações do aparelhamento e do pessoal 
técnico; 

Anexo IV – Declaração de ciência da estimativa do quantitativo mínimo de próteses 
por mês, a ser ofertado por laboratório credenciado; 

Anexo V – Declaração de capacidade de produção máxima do laboratório por tipo de 
prótese; 

Anexo VI – Modelo do envelope; 

Anexo VII – Declaração que atende inciso XXXII do Art. 7º da CF/1988;  

Anexo VIII – Minuta do termo de contrato; 

2. DO PRAZO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

2.1 Os interessados deverão entregar a documentação exigida no setor de 
Licitação, no prazo de 14 de agosto de 2020 até 14 de setembro de 2020, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08:00h às 12:00h. O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição no endereço eletrônico https://www.itororo.ba.io.org.br  e 
na sede da Prefeitura Municipal de Itororó, situada na Rua Duque de Caxias, 165, 
centro, Itororó-BA. 
 
No ato da entrega da documentação, o interessado receberá protocolo atestando o 
recebimento do envelope devidamente lacrado pela instituição. O referido atesto não 
certificará que a documentação está completa e condizente com os preceitos 
estabelecidos nesse edital, ficando condicionada à efetiva análise pela comissão. 
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2.2 Os documentos deverão ser apresentados em envelope opaco, lacrado e 
endereçado, nos moldes do Anexo VI, com folhas numeradas sequencialmente e 
rubricadas pelo representante legal do interessado; 

2.3 A documentação exigida neste edital deverá ser apresentada em cópia 
autenticada. 

2.4 Os documentos para participação nesta licitação deverão ser apresentados em 
envelope único, fechado e indevassável, para cada licitante credenciado. 

2.5 As cópias simples, sem autenticação, deverão ser acompanhadas dos 
respectivos originais para conferência e autenticação pela Comissão. A não 
apresentação dos originais impossibilitará a autenticação e importará na inabilitação 
do interessado. 

2.6 Os documentos extraídos pela internet estão sujeitos à verificação de 
autenticidade pela Comissão. 

2.7 As informações prestadas pelos interessados são de sua
 inteira responsabilidade. 

3. DAS CONDIÇÕES 
 

3.1 Poderão participar do presente Credenciamento Público todos Laboratórios de 
Odontologia na Especialidade de Prótese Dentária que sejam prestadores de serviço 
de saúde de natureza contínua, desde que atendidas as condições previstas do art. 
27 da Lei n. 8.666, de 1993 e demais requisitos previstos neste edital, de acordo 
com as necessidades listadas no anexo I, e concordem em ser remunerados pelos 
valores especificados neste Edital e seus anexos. 
 
3.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes: 

 

a) cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
credenciamento; 
b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
c) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos 
com o Município, na forma da legislação vigente; 
d) declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 
Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, sob pena de incidir no previsto no 
parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 
e) proibidos de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei n. 
8.429, de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa); 
f) que tenham servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera governamental 
da Administração Federal, Estadual ou Municipal, conforme o Art. 9º da lei Federal 
8.666; 
g) que se enquadrarem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666/1993; 
h) que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau, inclusive, de servidor integrante da comissão de 
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licitação responsável por este edital e dos exercentes das funções de ordenador de 
despesas, gestor do Município; 
i) que tenham em seus quadros societários quaisquer das pessoas indicadas 
na alínea anterior; 

j) Aquelas que tenham incompatibilidade negocial com o município, nos 
termos da Constituição Federal e da Lei Federal nº. 8.666/93; 

 

4. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

4.1 Habilitação Jurídica 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de Diretoria em exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) Comprovação da condição de ME ou EPP. 

4.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida 
Ativa da União, bem como a regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal da 
sede ou domicílio da licitante; 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débito/CND; 

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF. 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa. 

4.3 Qualificação Técnica 

a) Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Odontologia da Bahia do 
laboratório e de pelo menos um dos técnicos. 

b) Alvará Sanitário expedido pela Gerência de Vigilância Sanitária da Secretaria 
Municipal de Saúde, dentro do prazo de validade, ou protocolo de requerimento do 
mesmo. 

c) Comprovação de registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
- CNES. 

d) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

http://www.itororo.ba.gov.br/
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compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do 
credenciamento, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

e) Declaração (modelo no Anexo II) firmada pelos sócios e/ou diretores da 
instituição que, conhece e aceita as condições de remuneração dos serviços de 
prótese, e estão de acordo com todas as informações para o cumprimento das 
obrigações objeto do credenciado. 

f) Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados 
e disponíveis para a realização do objeto do credenciamento, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos, conforme modelo do Anexo III. 
A aptidão exigida deverá contemplar: 
I. Relação, especificando e quantificando os equipamentos referentes ao serviço 
pleiteado; 
II. Comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta vincula-se à 
empresa, o que poderá ser feito através de uma das seguintes formas:  
a) carteira de Trabalho;  
b) contrato social;  
c) contrato de prestação de serviços; 
 d) contrato de trabalho registrado na Delegacia Regional do Trabalho (DRT) ou  
e) termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro 
técnico da empresa no caso de ser deferido o credenciamento; 
III. Cópia do Diploma e comprovação do registro junto aos respectivos Conselhos 
Regionais ou Órgãos de Classe dos profissionais; 
 
Somente será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no curso 
da execução do Contrato, por outro profissional de comprovada experiência 
equivalente ou superior, e desde que previamente aprovado pela Administração. 
 
h) Declaração de ciência da tabela de estimativa do quantitativo a ser ofertado 
por laboratório participante do chamamento público, por Centro de Especialidade 
Odontológica. (modelo Anexo IV) 
i) Declaração de capacidade de produção máxima, emitida pelo prestador, 
informando a quantidade de cada tipo de prótese que o mesmo compromete-se a 
fornecer ao Contratante, de acordo com sua capacidade operacional. (modelo no 
Anexo V) 

 

4.4 Qualificação Econômico-Financeira 

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigíveis, na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, 
podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de 3 
(três) meses da data de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e 
Balanços provisórios. 

a.1 O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de cópia do termo de abertura 
e de encerramento extraídos do livro Diário, devidamente registrado no Órgão 

http://www.itororo.ba.gov.br/
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competente. 

a.2 Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de 
Balanço, na forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação de: 

I balanço patrimonial; 
II demonstração do resultado do exercício; 
III demonstração das origens e aplicações de recursos; IV demonstração das 
mutações do Patrimônio Líquido; V notas explicativas do balanço. 

b) Comprovação de Patrimônio Líquido comprovado através do Balanço 
Patrimonial do último exercício social, na forma da lei, admitida a atualização para a 
data de apresentação da proposta, através de índices oficiais. 

c) Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

4.5 Declaração emitida pela instituição atestando que atende ao inciso  
XXXIII, art.7° da Constituição Federal – proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores 
de dezesseis anos, salvo a condição de aprendiz, a partir de catorze anos, 
conforme modelo do Anexo VII. 

5. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E ANÁLISE DOCUMENTAL 

5.1 A abertura dos envelopes se dará em sessão pública em 16 de setembro 
de 2020, às 09: 00 hs sendo franqueado o acesso aos interessados, que poderão 
ter vista dos documentos. 

5.2 Da sessão pública de recebimento e abertura de propostas, será lavrada ata 
com assinatura dos presentes. 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1 Considerar-se-ão aptas as instituições que atenderem às condições da 
habilitação, ou seja, aquelas que apresentarem todos os documentos exigidos no 
presente Edital; 

6.2 A Comissão de Chamamento poderá, durante a análise da documentação, 
convocar os interessados para quaisquer esclarecimentos que porventura se façam 
necessários; 

6.3 As instituições habilitadas para o credenciamento serão classificadas para 
contratação com base em sorteio a ser realizado na presença de todos os 
interessados; 

7. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

7.1 A Comissão de Chamamento Público publicará a relação das instituições 
consideradas habilitadas e classificadas no Diário Oficial do Município e no site 
www.itororo.ba.gov.br. 

8. DO PRAZO RECURSAL 

8.1 Os interessados terão prazo de 05 (cinco) dias úteis para recorrer; 

8.2 O recurso será recebido no mesmo local da entrega da documentação do 
credenciamento e será dirigido ao Secretário da SMS por intermédio da Comissão, 
que poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, para 

http://www.itororo.ba.gov.br/
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decisão da autoridade máxima. 

8.3 Ao recurso não será concedido efeito suspensivo. 

9. DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1 Após a publicação final das instituições habilitadas, o processo será remetido 
ao Prefeito para homologação do resultado. 

10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1 A Administração não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos pelas 
instituições habilitadas, mas a quantidade necessária para atender à demanda do 
Município; 

10.2 São de inteira responsabilidade das instituições contratadas, as obrigações 
pelos encargos previdenciários, fiscais e trabalhistas resultantes da execução do 
Contrato; 

10.3 As instituições e seus profissionais contratados são responsáveis pelos danos 
causados diretamente à Secretaria Municipal da Saúde e/ou terceiros, decorrentes 
da execução do Contrato; 

10.4 O prazo de vigência do Contrato a ser celebrado em decorrência do 
credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por igual período, limitado ao limite de 60 (sessenta) meses; 

10.5 O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias corridos, contados 
da convocação do interessado; 

10.6 A instituição que vier a ser credenciada por força do presente Chamamento 
Público deverá iniciar suas atividades a partir do início das atividades de prótese nos 
Centros de Especialidades Odontológicas; 

10.7 O inadimplemento contratual implicará em sanções previstas na Lei Federal 
8.666/93 e no respectivo Contrato, assegurado o direito de ampla defesa; 

10.8 É vedada a subcontratação, somente podendo ser feita por autorização 
expressa da Secretaria Municipal de saúde. 

11. DO PREÇO E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

11.1 A SMS pagará, mensalmente, pelos serviços efetivamente prestados, os 
valores unitários de cada procedimento, conforme Tabela SUS, editada pelo 
Ministério da Saúde por faixa de produção. 

11.2 As despesas ocorrerão à conta dos recursos previstos no na Dotação 
Orçamentária: 

 
UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DE ITORORÓ - BA 
ÓRGÃO: 0600 – SECRETARIA DE SAÚDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 – SECRETARIA DE SAÚDE 
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
ATIVIDADE/PROJETO: 2044 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
FONTE RECURSO: 610200 – RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE – 15% 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
ATIVIDADE/PROJETO: 2060 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 
FONTE RECURSO: 091400 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
– SUS 

http://www.itororo.ba.gov.br/
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33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

12. DA ANTICORRUPÇÃO 

12.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, 
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto 
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução 
do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes 
práticas: 

 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 
processo de licitação ou na execução de contrato; 

 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação 
em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
 

e) “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções 
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, 
na hipótese de financiamento, parcial ou integral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula 14.3 deste 
Edital; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
 

14.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados 
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
 

14.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o 
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo 

http://www.itororo.ba.gov.br/
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financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local 
de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à 
licitação e à execução do contrato. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Convocada para assinatura do Contrato, a selecionada não poderá se furtar de 
prestar serviços, conforme os valores estabelecidos na Tabela SUS, ficando 
esclarecido que a desistência posterior acarretará as sanções previstas no Capítulo 
IV da Lei Federal 8.666/ 93 e demais legislações aplicáveis; 

13.2 Será descredenciada, a qualquer tempo, a instituição que não mantiver, 
durante o curso de Contrato, as mesmas condições que possibilitaram o seu 
credenciamento, ou aquela cujo Contrato venha a ser rescindido, pelos motivos nele 
previstos; 

13.3 É de inteira responsabilidade do interessado, acompanhar as informações e os 
resultados divulgados no Diário Oficial do Município e no site da Secretaria Municipal 
da Saúde, não podendo alegar desconhecimento dos atos; 

13.4 As instituições selecionadas ficam, desde já, cientes de que os procedimentos 
contratados serão realizados mediante ordem de fornecimento, autorizados pela 
SMS via Centro de Especialidades Odontológicas, conforme critérios técnicos e 
fluxos pré-definidos por esta SMS, obedecendo ao item XIV deste edital; 

13.5 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Chamamento Público e, 
em última instância, pelo Secretário Municipal da Saúde; 

13.6 O Secretário Municipal da Saúde poderá editar Resoluções Complementares 
versando, inclusive, sobre prorrogação de prazos deste instrumento convocatório; 

13.7 Fica reservada a esta SMS a faculdade de revogar, no todo ou em parte, desde 
que para atender a interesse público, ou de anular o presente Chamamento Público 
em razão de vício, sem assistir às entidades direito à reclamação, indenização, 
reembolso ou compensação. 
 

 

  

Fernando Silva Lima 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- JUSTIFICATIVA 
 

A Prefeitura Municipal do Itororó através da Secretaria Municipal de Saúde, na 
busca em ofertar um serviço de prótese dentária à população de Itororó usuária do 
SUS, visando o acesso às ações de reabilitação em saúde bucal apresenta Termo 
de Referência para credenciamento de Laboratórios que ofertem Próteses 
Dentárias. 

 

2- OBJETO 
  

O presente Termo de Referência tem por objeto credenciar Laboratórios que ofertem 
Próteses Dentárias, com o objetivo de suprir o fornecimento de prótese removível 
total e parcial, que visa atender a grande demanda por estes serviços na rede 
pública de saúde. 

 

3- DAS CONDIÇÕES 
 

3.1 Todos os interessados em participar do credenciamento deverão prestar 
serviço dentro do limite territorial do estado da Bahia, bem como encaminhar a 
documentação exigida e demonstrar o cumprimento dos requisitos deste Edital; 
3.2 Os repasses financeiros relativos às próteses serão remunerados com base a 
Tabela SIA/SUS. 
3.3 Todas as próteses deverão ser desinfetadas e entregues acondicionadas em 
embalagens apropriadas, devidamente identificadas, sem violação, deterioração ou 
quaisquer outros fatores que possam comprometer o uso ou a qualidade das 
mesmas, de acordo com as normas pertinentes em vigor no país, respeitando 
rigorosamente as normas técnicas e de biossegurança. 
3.4 O contratado terá a responsabilidade de reparar, corrigir, remover, 
reconstituir ou substituir, no todo ou em parte, quaisquer próteses odontológicas 
citadas no preâmbulo deste Edital, se nelas ocorrerem defeitos ou incorreções 
resultantes dos serviços ou dos materiais empregados, por um período de garantia 
de 01 ano, sem ônus adicional para a Contratante, conforme prazos definidos; 
3.5 O contratado deverá respeitar a decisão do responsável técnico (cirurgião-
dentista) dos centros de especialidade odontológica (CEO), quando esse solicitar 
correções de defeitos ou substituição de peças em qualquer etapa do processo; 
3.6 A fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, 
solicitar um exame do ensaio em laboratório de qualquer material que se apresente 
duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e qualidade, 
estando todas as despesas por conta da Contratada. 
3.7 A Secretaria rejeitará, no todo ou em parte, os produtos que estiverem em 
desacordo com as especificações deste edital e da proposta. É de responsabilidade 
da Contratada, substituir na execução dos serviços qualquer material impugnado no 
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prazo máximo de 15 (quinze dias) úteis após o pedido de devolução da peça. 
3.8 Em havendo descontinuidade na produção ou fabricação dos materiais 
ofertados na proposta, a Contratada deverá comunicar tal fato a Secretaria Municipal 
de Saúde, acompanhando de declaração da empresa fornecedora ou do próprio 
fabricante, de que não mais produz o objeto licitado, enviando amostra e 
documentos que se fizerem necessários do produto que pretende fornecer em 
substituição aquele inicialmente ofertado, sem que o preço seja superior ao 
constante de sua proposta, ficando a critério da Secretaria aceitá-lo ou não. 
3.9 O contratante deve assegurar que haja estoque suficiente de materiais para 
confecção das próteses odontológicas, conforme proposta de produção, não 
podendo o prestador alegar indisponibilidade dos mesmos, sob pena de lhe serem 
aplicadas as sanções previstas; 
3.10 Se durante o fornecimento ocorrer problemas de desabastecimento ou 
similar, que possa comprometer a perfeita execução deste edital, a Secretaria 
poderá a pedido do prestador, autorizar a substituição do(s) produto(s) ou de 
materiais. 
3.11 A contratante se reserva ao direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações 
no projeto que impliquem na redução ou aumento do volume dos serviços, 
baseando-se, para tanto, na relação dos preços unitários básicos e em quantidades 
levantadas pela fiscalização que poderão resultar até um total de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor contratual do serviço. 
 

4 – DESCRIÇÃO DOS ITENS DA REQUISIÇÃO 
 

Para os fins desta Instrução são consideradas as seguintes definições: 

4.1 Prótese Parcial Mandibular Removível - Prótese Parcial Removível intra-
oral em liga de cromo-cobalto, dento-muco-suportada ou dento-suportada indicada 
para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na mandíbula, confeccionadas 
em liga de cromo –cobalto estrutura metálica do referido metal, com dentes artificiais 
de resina acrílica unidos a bases confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável e à estrutura metálica. Este produto é obtido a partir de modelos 
de gesso tipo III que reproduzem as arcadas e os rebordos residuais dos pacientes 
4.2 Prótese Parcial Maxilar Removível - Prótese Parcial Removível 
Odontológica intra- oral em liga de cromo-cobalto, dento-muco-suportada ou dento 
suportada indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na maxila, 
confeccionadas com estrutura metálica do referido metal, com dentes artificiais de 
resina acrílica unidos a bases confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável 
e à estrutura metálica. Este produto é obtido a partir de modelos de gesso tipo III 
que reproduzem as arcadas e os rebordos residuais dos pacientes. 
4.3 Prótese Total Mandibular- Prótese muco-suportada, indicada para 
reabilitar pacientes totalmente edêntulos na mandíbula. Estas Próteses 
Odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes artificiais de resina acrílica, 
unidos a bases individualizadas confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz os 
rebordos residuais dos pacientes. 
4.4 Prótese Total Maxilar – Prótese muco-suportada, indicada para reabilitar 
pacientes totalmente edêntulos na maxila. Estas Próteses Odontológicas deverão 
ser confeccionadas com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a bases 
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individualizadas confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a 
partir de modelos de gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos 
pacientes. 
4.5 Prótese Parcial Maxilar Removível - Prótese muco-suportada, indicada 
para reabilitar pacientes parcialmente edêntulos na maxila e /ou mandibula. Estas 
Próteses Odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes artificiais de resina 
acrílica, unidos a bases individualizadas confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz os 
rebordos residuais dos pacientes. 
 
4.6 As próteses dentárias totais e parciais removíveis deverão ser 
confeccionadas caracterizadas, com cor da gengiva seguindo escala padrão, 
levando em conta a tonalidade da pele; os dentes deverão seguir a padronização de 
cor, tamanho e qualidade necessários a uma boa estética individualizada não 
sofrendo alteração de coloração e forma frente a variações térmicas e ou pela 
função mastigatória. 
4.7 As próteses coronárias deverão ser confeccionadas, de acordo com a escala 
de cores especifica para cerâmica, com boa estética individualizada, não devendo 
sofrer alterações frente a variações térmicas e ou função mastigatória. 
 

5- ESPECIFICAÇÕES: 
 

5.1 Para a confecção das próteses removível total e parcial as seguintes 
especificações serão necessárias: 
a) Confecção de moldeira individual em acrílico incolor, somente para as 
próteses totais; 
b) Confecção da base de prova em resina acrílica e plano de cera com cera 
fundida para registro de oclusão e dimensão vertical; 
c) Montagem na placa de prova dos dentes de estoque (adquiridos pelo 
laboratório) apropriados para cada caso em particular; 
d) Os dentes de estoque deverão ter tripla prensagem; 
e) Gengiva normal e ou caracterizada de acordo com a solicitação do cirurgião 
dentista; 
f) Palato rosa ou incolor de acordo com a solicitação do cirurgião dentista; 
g) A confecção da estrutura metálica das próteses parciais removíveis deve ser 
feita com liga virgem de Cobalto-Cromo, de acordo com o desenho solicitado pelo 
cirurgião dentista; 
h) Novo acabamento e polimento das peças quando houver necessidade de 
desgastes para adaptação. 
 

6- DO PREÇO E DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

6.1 A SMS pagará, mensalmente, pelos serviços efetivamente prestados, os 
valores unitários de cada procedimento, conforme Tabela SUS, editada pelo 
Ministério da Saúde por faixa de produção. 
 

7 - DAS OBRIGAÇÕES 
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7.1 CONTRATADA: 
 
7.1.1.Garantia da integridade física dos pacientes durante o procedimento, 
protegendo-os de situações de risco;  
7.1.2.Igualdade de tratamento sem quaisquer discriminações;  
7.1.3.Garantir o cumprimento das metas de qualidade gerais e específicas desde a 
admissão do usuário a até o término do período de vigência da garantia das 
próteses fornecidas (período de dois anos);  
 
7.1.4.Observar e garantir as questões de sigilo profissional;  
7.1.5.Utilizar os recursos tecnológicos e equipamentos adequados, de maneira 
adequada;  
7.1.6.O laboratório deverá dispor de áreas, instalações e equipamentos necessários, 
suficientes e adequados para a realização dos serviços contratados, respeitados os 
aspectos normativos de operacionalidade aplicáveis e previstos nos instrumentos 
normativos do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia;  
7.1.7.Comunicar a Secretaria de Saúde, toda e qualquer alteração de dados 
cadastrais, para atualização, bem como proceder a(s) alteração(ões) cadastral(is) no 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), nos casos em que for 
necessário;  
7.1.8.Preencher os instrumentos de registro oficiais e encaminhá-los mensalmente 
para assinatura do gestor municipal;  
7.1.9.Atender, durante a vigência do credenciamento, às necessidades de próteses 
dentárias dos municípios beneficiários, desde que respeitada a sua capacidade 
operacional e a cota anual preestabelecida; 
7.1.10. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, 
securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir 
sobre seu pessoal necessário à execução do Contrato;  
7.1.11. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier 
causar ao Contratante, aos usuários e a terceiros a eles vinculados, tendo como 
agente o prestador, na pessoa de prepostos ou estranhos; 
7.1.12. Apresentar sempre que solicitado comprovação de cumprimento das 
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas;  
7.1.13. Responsabilizar-se pelo transporte dos insumos e peças de seu 
estabelecimento até o local determinado ou deste até o seu estabelecimento;  
7.1.14. Responsabilizar-se pela contratação e deslocamento dos profissionais 
necessários à execução dos procedimentos, de seu estabelecimento até o local 
determinado ou deste até o seu estabelecimento.  
7.1.15. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, no todo ou em parte, 
quaisquer próteses odontológicas citadas no preâmbulo deste Edital, se nelas 
ocorrerem defeitos ou incorreções resultantes dos serviços ou dos materiais 
empregados, dentro do período de garantia, sem ônus adicional para a Contratante, 
conforme prazos definidos;  
7.1.16. Executar os serviços solicitados, rigorosamente dentro de suas respectivas 
normas técnicas e de biossegurança;  
7.1.17. Assegurar que haja estoque suficiente de materiais para confecção das 
próteses odontológicas, conforme proposta de produção, não podendo o prestador 
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alegar indisponibilidade dos mesmos, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções 
previstas;  
7.1.18. Permitir o acesso de quaisquer funcionários, auditores e outros profissionais, 
eventual ou permanente designados pela Secretaria, para supervisionar e/ou 
acompanhar a execução dos serviços;  
7.1.19. Respeitar a decisão do responsável técnico (cirurgião-dentista) dos 
municípios, quando esse solicitar correções de defeitos ou substituição de peças em 
qualquer etapa do processo;  
7.1.20. Garantir a confidencialidade dos dados e informações sobre os usuários;  
7.1.21. Cumprir as normas definidas pelo Contratante quanto ao fluxo de 
atendimento, prazos de entrega e de garantia e outros procedimentos necessários 
para o atendimento aos usuários do SUS.  
 
 

7.2 - CONTRATANTE: 
 

7.2.1. Declarar ciência de sua participação neste processo e de suas 
responsabilidades, por meio da assinatura de um Contrato;  
7.2.2. Realizar levantamento das necessidades de próteses dos seus usuários e 
organizar a demanda, priorizando a população em situação de extrema pobreza e 
aqueles desdentados totais;  
7.3.3. Determinar o local onde serão realizados os procedimentos necessários para 
a dispensação das próteses e equipá-lo: com uma cadeira odontológica completa, 
um kit de pontas (caneta de alta rotação, caneta de baixa rotação, peça reta e 
micromotor odontológica) instrumental para exame clínico (espelho, pinça e sonda), 
Equipamento de Proteção Individual (EPI), moldeiras e autoclave, garantindo-se os 
princípios da biossegurança e da segurança do paciente;  
7.4.4. Nomear responsável técnico (Cirurgião-dentista) que acompanhará todas as 
etapas de dispensação das próteses dos seus usuários e avaliará a qualidade do 
serviço prestado, que encaminhará para a Área Técnica de Saúde Bucal da SESAB 
relatórios de qualidade individuais 
7.4.5. Manter um Livro de Registro para anotação das ocorrências diárias contendo, 
dados do usuário, data do primeiro atendimento, data da moldagem, data da prova, 
data da entrega, qualidade da peça protética e qualquer outro dado de interesse do 
município;  
7.4.6. Encaminhar para o local pré-determinado (unidades assistenciais), em data 
fixa determinada pelo mesmo o(s) usuário(s) e seus respectivos documentos 
(Registro Geral, cartão SUS, comprovante de residência e ficha de Referência e 
Contra Referência) e responsável técnico (Cirurgião-dentista) designado;  
7.4.7. Acompanhar e avaliar o usuário, em todas as etapas do processo de 
confecção das próteses odontológicas, inclusive no acesso prioritário as Unidades 
Básicas de Saúde para triagem e adequações do meio bucal e após a instalação 
das mesmas, para assegurar que o produto foi executado satisfatoriamente e atende 
às necessidades do usuário;  
7.4.8. Realizar, por meio de seu responsável técnico (Cirurgião-dentista), a avaliação 
da qualidade das próteses dispensadas para os seus usuários;  
7.4.9. Responsabilizar-se pelo acompanhamento e orientações aos usuários, após a 
finalização das obrigações do prestador;  

http://www.itororo.ba.gov.br/


 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 

CNPJ: 13.752.993/0001-08 
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 

  Fone: (073) 3265-1912 – Fax: (073) 3265-1153 
 www.itororo.ba.gov.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA 

           

 

7.4.10. Esclarecer os usuários do SUS sobre seus direitos e prestar todas as 
informações necessárias, pertinentes aos produtos e sua preservação 

 

8 - DA FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE, DA ENTREGA E DO ATESTO DAS 
PRÓTESES  
 

8.1 Cabem aos odontólogos especialistas em prótese, lotados nos Centros de 
Especialidades fiscalizarem a qualidade, a entrega e o atesto das próteses. 
8.2 Cabem à gerência e/ou profissionais da área de prótese dos Centros de 
Especialidades comunicarem à Coordenação de Saúde Bucal da SMS qualquer 
intercorrência quanto a qualidade, a entrega e o atesto das próteses. 
8.3 Cabe à Secretaria Municipal de Saúde aplicar sanções quando do não 
cumprimento das cláusulas contratuais. 
 

9 - TABELA DE ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO. 

 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE VALOR 

Prótese Total Maxilar 300 R$ 150,00 

Prótese Total Mandibular  150 R$ 150,00 

Prótese Parcial Removível Maxilar 100 R$ 150,00 

Prótese Parcial Removível Mandibular 150 R$ 150,00 

PPR em acrílico 100 R$ 150,00 

Total 800 R$ 120.000,00 

 

10- TRANSPORTE: 
Os produtos deverão ser recolhidos e entregues nas unidades dos Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEO), através de requisições / solicitações emitidas 
pelo gerente e profissionais da área de prótese de cada unidade devidamente 
assinada, respeitando os prazos; 

 

11- CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO 
Dentre as empresas habilitadas e de acordo com o limite de demanda pelo serviço 
de prótese no município de Itororo, o município contratará com aquela(s) que 
obedeçam prioritariamente os critérios abaixo: 

11.1 Terão prioridade de contratação às instituições filantrópicas e sem fins 
lucrativos; 
 

11.2 Terão prioridade na contratação às instituições que apresentem capacidade 
física instalada para atender ao maior número próteses; 
11.3 Será adotado como critério de contratação a distribuição geográfica dos 
Centros de Especialidades e a localização do laboratório habilitado; 
11.4 Terão prioridade de contratação instituições que prestam ou já prestaram 
serviços ao SUS; 
11.5 Havendo empate poderá ser realizado sorteio entre os habilitados para 
compor o quadro de prestadores de serviço; 
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13 – VIGÊNCIA DO CONTRATO 
Esta contratação terá prazo de duração de 12 meses contados a partir da 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até 60 meses. 

 

14- AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
A avaliação da qualidade dos serviços prestados será realizada mensalmente, 
através de questionário respondido pelos especialistas dos CEOS. Este 
acompanhamento tem por objetivo mensurar o desempenho qualitativo dos serviços 
prestados com vistas à continuidade do contrato, e será avaliado através dos 
seguintes critérios: 

14.1 Cumprimento dos prazos contratuais 
14.2 Entrega das peças em concordância com as especificações técnicas 
estabelecidas no contrato 
14.3 Quantidade de peças repetidas por defeitos ou incorreções resultantes dos 
serviços ou dos materiais empregados pela CONTRATADA; 
 
15 – RELATÓRIO DE SERVIÇOS 
Deverá ser apresentado, junto ao faturamento mensal, relatório de serviços 
prestados conforme modelo abaixo: 
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ANEXO II 
Declaração de Ciência dos Termos 

 

Pelo presente instrumento,   nome da instituição,  CNPJ   nº do CNPJ, com  sede na  endereço, 

através de seus sócios e/ou diretores, infra – firmados, tendo em vista o CHAMAMENTO PÚBLICO nº 

___/2020, cujo objeto é atender a demanda do Município de Itororó que: 

 Conhece e aceita as condições de remuneração dos serviços de prótese, e estão de acordo 

com todas as informações para o cumprimento das obrigações objeto do credenciado, em 

conformidade com o valor definido por estimativa de preço e está de acordo com o pagamento através 

da Secretaria Municipal da Saúde. 

 

___________,  _ de ___________ de _  . 
 

 

Assinatura (nome completo, cargo ou função e assinatura dos sócios e/ou diretores). 

Observação: Em papel timbrado da Instituição interessada 
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ANEXO III 
Modelo de Indicação das Instalações, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico. 

 
 
Indicamos para os fins de cumprimento das obrigações editalícias, as instalações, o aparelhamento e 

pessoais técnicos adequados e disponíveis para realização do objeto do CHAMAMENTO PÚBLICO n° 

___/2020, como sendo: 

Instalações e Aparelhamento (descrever COM PRECISÃO as instalações e aparelhamentos 

disponíveis aos usuários do SUS) 

 Pessoal Técnico (Relação do corpo clínico com seu respectivo número do Conselho de 

Classe, carga horária e a qualificação completa dos responsáveis pelas respectivas categorias) 

Declaro que todas as informações aqui prestadas estão corretas e correspondem à realidade 

 
______________,  ____________ _ de de _  . 
 

 

Assinatura (nome completo, cargo ou função e assinatura dos sócios e/ou diretores). 

Observação: Em papel timbrado da Instituição interessada 

 

 

Ficha de Equipamentos 

 

CNES Nome da Unidade 

 

 

Equipamentos 

 

Quantidade 

Situação do Equipamento 

Funciona Não Funciona 

    

 
Responsável Técnico pela visita 
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ANEXO IV 
 

 

Declaração de interesse e ciência da estimativa do quantitativo máximo de próteses a ser 

ofertado por laboratório credenciado 

 

 

Declaro ciência da estimativa do quantitativo máximo de próteses a ser ofertado por laboratório 

credenciado e manifesto interesse por prestar serviço ao(s) Centro(s) de Especialidade(s) 

Odontológica(s):   

 

 

__________________, __de  de  . 

 

 

 

 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO V 
 

 

Declaração de capacidade de produção máxima do laboratório por tipo de prótese 
 

 
 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 

Prótese Total Maxilar  

Prótese Total Mandibular   

Prótese Parcial Removível Maxilar  

Prótese Parcial Removível Mandibular  
PPR em acrílico  

Total  

 

 

 

Declaro que todas as informações aqui prestadas estão corretas e correspondem à realidade. 

 

 

__________,   de  de  . 

 

 

 

 

 

Assinatura (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VI 

Modelo do Envelope 
 

 

Secretaria Municipal da Saúde / Itororó-Bahia 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMS – N.º   /2020 chamamento para CREDENCIAMENTO
 DE LABORATÓRIO DE ODONTOLOGIANA ESPECIALIDADE DE 
PRÓTESE DENTÁRIA, para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde 

 

 

(nome da instituição interessada e seu respectivo endereço) 
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ANEXO VII 

 

Declaração 
 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, 

 

 

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

 

 

_____________,   de  de  . 

 

 

 

 

 

 

 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VIII 
MINUTA DE CONTRATO Nº___/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº___/2020 
CHAMADA PÚBLICA Nº ___/2020 

 
O MUNICÍPIO DE ITORORÓ – Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 
CNPJ nº 13.752.993/0001-08, com sede situada à Rua Duque de Caxias, 165 - Centro, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA, 
brasileiro, casado, portador do RG n° 01058365 32 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 
031.517.432-34, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, 792, Centro, Itororó-BA, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, de outro, a (Unidade Prestadora 
de Serviços em Saúde), neste ato representado pelo seu representante legal, 
(Representante legal da Unidade Prestadora de Serviços em Saúde), portador da carteira 
de identidade nº. (número da Identidade) e inscrito no CPF/MF sob nº. (número do CPF), 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente 

Instrumento, que reger-se-á pelas normas gerais da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações e demais legislações aplicáveis mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

11.2 O presente termo tem por objeto o credenciamento de laboratório de odontologia na 
especialidade de prótese dentária, para confecção de próteses pela CONTRATADA, a 
serem disponibilizadas aos munícipes de Itororó. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

2.1 Todos os interessados em participar do credenciamento deverão prestar serviço 
dentro do limite territorial do estado da Bahia, bem como encaminhar a documentação 
exigida e demonstrar o cumprimento dos requisitos deste Edital; 
 

2.2 Os repasses financeiros relativos às próteses serão remunerados com base na 
Tabela SIA/SUS. 
 
2.3 O quantitativo mensal de prótese será remunerado por produção no quantitativo 
máximo estabelecido. 

2.4 Todas as próteses deverão ser desinfetadas e entregues acondicionadas em 
embalagens apropriadas, devidamente identificadas, sem violação, deterioração ou 
quaisquer outros fatores que possam comprometer o uso ou a qualidade das mesmas, de 
acordo com as normas pertinentes em vigor no país, respeitando rigorosamente as 
normas técnicas e de biossegurança. 
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2.5 O contratado terá a responsabilidade de reparar, corrigir, remover, reconstituir ou 
substituir, no todo ou em parte, quaisquer próteses odontológicas citadas no preâmbulo 
deste Edital, se nelas ocorrerem defeitos ou incorreções resultantes dos serviços ou dos 
materiais empregados, por um período de garantia de 01 ano, sem ônus adicional para a 
Contratante, conforme prazos definidos; 

 

2.6 O contratado deverá respeitar a decisão do responsável técnico (cirurgião-dentista) 
dos centros de especialidade odontológica (CEO), quando esse solicitar correções de 
defeitos ou substituição de peças em qualquer etapa do processo; 
 

2.7 A fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, solicitar 
um exame do ensaio em laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem 
como poderá ser exigido um certificado de origem e qualidade, estando todas as 
despesas por conta da Contratada. 
 

2.8 A Secretaria rejeitará, no todo ou em parte, os produtos que estiverem em 
desacordo com as especificações deste edital e da proposta. É de responsabilidade da 
Contratada, substituir na execução dos serviços qualquer material impugnado no prazo 
máximo de 15 (quinze dias) úteis após o pedido de devolução da peça. 
 

2.9 Em havendo descontinuidade na produção ou fabricação dos materiais ofertados na 
proposta, a Contratada deverá comunicar tal fato a Secretaria Municipal de Saúde, 
acompanhando de declaração da empresa fornecedora ou do próprio fabricante, de que 
não mais produz o objeto licitado, enviando amostra e documentos que se fizerem 
necessários do produto que pretende fornecer em substituição aquele inicialmente 
ofertado, sem que o preço seja superior ao constante de sua proposta, ficando a critério 
da Secretaria aceitá-lo ou não. 
 

2.10 O contratante deve assegurar que haja estoque suficiente de materiais para 
confecção das próteses odontológicas, conforme proposta de produção, não podendo o 
prestador alegar indisponibilidade dos mesmos, sob pena de lhe serem aplicadas as 
sanções previstas; 
 

2.11 Se durante o fornecimento ocorrer problemas de desabastecimento ou similar, que 
possa comprometer a perfeita execução deste edital, a Secretaria poderá a pedido do 
prestador, autorizar a substituição do(s) produto(s) ou de materiais. 
 

2.12 A contratante se reserva ao direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no 
projeto que impliquem na redução ou aumento do volume dos serviços, baseando-se, 
para tanto, na relação dos preços unitários básicos e em quantidades levantadas pela 
fiscalização que poderão resultar até um total de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
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contratual do serviço. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3.1 Para o cumprimento do objeto deste contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar 
os serviços em estrita observância às especificações constantes do Anexo I, da sua 
proposta e do presente Contrato, devendo: 
 

3.1.1 Entregar as próteses de acordo com as especificações do Edital, sendo que os itens 
que estiverem em desacordo com o exigido não serão aceitos; 

 

3.1.2 O fornecedor se responsabilizará pela qualidade das próteses entregues, 
especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao 
solicitado ou por qualquer problema que seja detectado na falha de confecção das 
próteses e núcleos, com prazo de 30 (trinta) dias após devolução da peça. 
 

3.1.3 Efetuar o transporte dos modelos para a confecção das próteses sem danificá-los. 

 

3.1.4 Efetuar o recolhimento das peças sempre que solicitado pela Secretaria Municipal de 
Saúde, semanalmente e de acordo com o cronograma efetuado pelas unidades CEO. 
 

3.1.5 Para cada “Ordem de fornecimento” emitida pela secretaria de Saúde, o prestador 
deverá providenciar a entrega de cada etapa de confecção das próteses totais e próteses 
fixas em até 5(cinco) dias úteis (ex. base de prova com plano de cera, montagem de 
dentes e acrilização). A armação metálica da prótese parcial removível poderá ser 
entregue em até 14(quatorze) dias, sendo que para a acrilização serão mantidos o  prazo 
anterior de 5(cinco) dias úteis. O prestador deverá providenciar a entrega de confecção 
dos núcleos fundidos em até 5(cinco) dias úteis. Situações ocasionais em que o trabalho 
não possa ser entregue, o laboratório terá a obrigação de se justificar e avisar com até 
24(vinte e quatro) horas de antecedência, para que o paciente possa ser remarcado e 
neste caso, um novo prazo será estabelecido. Estes atrasos serão tolerados a critério 
exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

3.1.6 Para reembasamentos, polimentos, glazeamento e demais ajustes finais será 
mantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

3.1.7 Os prazos estipulados nos itens anteriores serão contados 24(vinte e quatro) horas 
após o recolhimento das peças pela contratada respeitando os prazos do item 3.1.5; 
 

3.1.8 Prestar os serviços de confecções de próteses dentárias em laboratório próprio; 

 

http://www.itororo.ba.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1912 – Fax: (073) 3265-1153 

 www.itororo.ba.gov.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA 

           
 

25 

 

3.1.9 A contratada deverá dar seguimento às peças protéticas já iniciadas nos centros de 
especialidade odontológica (CEO) nos seus diversos estágios e não finalizadas, devendo 
receber a partir das etapas a executar; 
 

3.1.10 Garantir o cumprimento das metas de qualidade gerais e específicas desde a 
admissão do usuário a até o término do período de vigência da garantia das próteses 
fornecidas (período de um ano); 

 

3.1.11 Observar e garantir as questões de sigilo profissional; 
 

3.1.12 Utilizar os recursos tecnológicos e equipamentos apropriados, de maneira 
adequada; 

 

3.1.13 O laboratório deverá dispor de áreas, instalações e equipamentos 
necessários, suficientes e adequados para a realização dos serviços contratados, 
respeitados os aspectos normativos de operacionalidade aplicáveis e previstos nos 
instrumentos normativos do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde; 
 

3.1.14 Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde toda e qualquer alteração de 
dados cadastrais, para atualização, bem como proceder a(s) alteração (ões) cadastral (is) 
no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), nos casos em que for 
necessário. 
3.1.15 Realizar o lançamento da produção no sistema de faturamento de prótese 
fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde; 
 

3.1.16 Atender, durante a vigência do credenciamento, às necessidades de 
próteses dentárias do município, desde que respeitada a sua capacidade operacional e a 
cota mensal preestabelecida; 

 

3.1.17 Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, 
securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre 
seu pessoal necessário à execução do Contrato; 

 

3.1.18 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier 
causar ao Contratante, aos usuários e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente o 
prestador, na pessoa de prepostos ou estranhos; 

3.1.19 Apresentar sempre que solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, 
comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas; 
 

3.1.20 Responsabilizar-se pelo transporte dos insumos e peças de seu 
estabelecimento até o local determinado ou deste até o seu estabelecimento; 
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3.1.21 Responsabilizar-se pela contratação e deslocamento dos profissionais 
necessários à execução dos procedimentos, de seu estabelecimento até o local 
determinado ou deste até o seu estabelecimento. 
 

3.1.22 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, no todo ou em parte, 
quaisquer próteses odontológicas citadas no preâmbulo deste Edital, se nelas ocorrerem 
defeitos ou incorreções resultantes dos serviços ou dos materiais empregados, dentro do 
período de garantia, sem ônus adicional para a Contratante, conforme prazos definidos; 

 

3.1.23 Executar os serviços solicitados, rigorosamente dentro de suas respectivas 
normas técnicas e de biossegurança; 

 

3.1.24 Assegurar que haja estoque suficiente de materiais para confecção das 
próteses odontológicas, conforme proposta de produção, não podendo o prestador alegar 
indisponibilidade dos mesmos, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas; 
 

3.1.25 Permitir o acesso de quaisquer funcionários, auditores e outros profissionais, 
eventual ou permanente designados pela Secretaria Municipal de Saúde, para 
supervisionar e/ou acompanhar a execução dos serviços; 
 

3.1.26 Respeitar a decisão do responsável técnico (cirurgião-dentista) do município, 
quando esse solicitar correções de defeitos ou substituição de peças em qualquer etapa 
do processo; 
 
3.1.27 Garantir a confidencialidade dos dados e informações sobre os usuários; 
 

3.1.28 Cumprir as normas definidas pelo Contratante quanto ao fluxo de atendimento, 
prazos de entrega e de garantia e outros procedimentos necessários para o atendimento 
aos usuários do SUS. 

 

3.1.29 Entregar juntamente com o faturamento, o atesto do especialista em prótese dos 
Centros de Especialidades Odontológicas de que recebeu a(s) peça(s) dentro dos 
padrões contratados; 
 

3.1.30 Quando da necessidade de informações ou dúvidas referente a procedimentos a 
serem realizados, o fornecedor deverá entrar em contato com os gerentes dos CEOs ou 
profissionais da área de próteses nas respectivas unidades em que foram recolhidos os 
materiais; 

3.1.31 Fornecer as devida Notas Fiscais, nos termos da Lei; 
 

http://www.itororo.ba.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1912 – Fax: (073) 3265-1153 

 www.itororo.ba.gov.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA 

           
 

27 

 

3.1.32 Fica sob responsabilidade da Contratada qualquer problema que seja detectado na 
falha da confecção das próteses; 

 

3.1.33 O prestador será responsável pela confecção laboratorial de todas as etapas das 
próteses totais e parciais removíveis e próteses fixas, incluindo moldeira individual, base 
de prova com plano de cera, em próteses removíveis e procedimentos pós ajuste clínico 
como acabamento e polimento em próteses removíveis e fixas e glaze em próteses fixas. 
 

3.1.34 Todos os materiais necessários para confecção das próteses correrão à custa da 
contratada; 

 

3.1.35 Todo o transporte a ser executado em função da entrega será de única e total 
responsabilidade da contratada, ocorrendo por sua conta e risco da operação, inclusive 
fretes, embalagens, carga e descarga; 
 

3.1.36 A contratada se responsabilizará por todos os danos causados por seus 
empregados ao município e/ou terceiros. 

  

3.1.37 Durante todo o processo de produção e fornecimento das próteses, objetos deste 
Edital, o (s) Prestador (es) habilitado(s), fica(m) proibido(s) de prestar quaisquer 
assistências ao paciente, conforme Resolução do Conselho Federal de Odontologia nº 
185/93, § 2º, inciso I: “É vedado aos técnicos em prótese dentária: prestar sob qualquer 
forma, assistência direta a clientes; 

 

3.2 Comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta vincula-se à 
empresa, o que poderá ser feito através de uma das seguintes formas: a) carteira de 
trabalho; b) contrato social; c) contrato de prestação de serviços; d) contrato de trabalho 
registrado na Delegacia \regional do Trabalho (DRT) ou e) termo através do qual o 
profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de 
ser deferido o credenciamento; 

3.2.1 Apresentar cópia do diploma e comprovação do registro junto aos respectivos 
Conselhos Regionais ou Órgãos de Classe dos profissionais; 

3.2.2 Somente será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no curso 
da execução do Contrato, por outro profissional de comprovada experiência equivalente 
ou superior, e desde que previamente aprovado pela Administração. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

4.1 Disponibilizar os cirurgiões dentistas das unidades de saúde deste município, que 
realizarão as etapas clínicas e disponibilizarão os modelos para o prestador retirar nos 
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) do Município, de segunda a sexta- feira, 
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nos horários das 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17h; 
 

4.2 Disponibilizar os cirurgiões dentistas das unidades de saúde deste município, que 
realizarão as moldagens dos condutos intra radiculares, de forma direta e indireta, e 
disponibilizarão os moldes dos núcleos para que o prestador retire nos Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEO) do Município, de segunda a sexta-feira, nos horários 
das 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17h; 

 

4.3 Efetuar o pagamento ao prestador, que será feito mediante a apresentação de 
documentos hábeis para cobrança e após liberação da despesa pela Controladoria Geral 
do Município. Prazo de pagamento não será superior a 30 dias, contado a partir da data 
final do período de entrega do objeto (art. 40, inciso XIV da Lei 8.666/93). 
 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

5.1 O   valor   anual  estimado  do  presente  Contrato  importa  em  R$  , conforme 
tabela de preços constantes na Tabela SUS, e quantitativo de procedimentos ofertados 
pela CONTRATADA. 

 

5.2 Os serviços prestados serão remunerados no valor da produção total aprovada pelos 
sistemas oficiais da CONTRATANTE, a ser pago em parcelas mensais pós- produção. 

 

5.3 Estão inclusos nos preços todo e qualquer custo ou despesa necessários à 
prestação dos serviços objeto deste instrumento, tais como: encargos tributários, 
trabalhistas, previdenciários, sociais, despesas e custos operacionais e não operacionais. 
 

5.4 O repasse previsto na presente cláusula será efetivado com base na Nota 
Fiscal/Fatura e relatórios dos sistemas oficiais da CONTRATANTE. 
 

5.5 A SMS aumentará o teto financeiro deste Contrato na mesma proporção que o 
Ministério da Saúde aumentar o valor dos procedimentos existentes na Tabela SUS. 

 

5.6 Anualmente, poderá ser feita a revisão dos valores financeiros, e os quantitativos de 
serviços, desde que se respeitem às disposições legais vigentes e haja dotação 
orçamentária para tanto. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 

6.1 As despesas ocorrerão à conta dos recursos previstos no orçamento: 
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UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DE ITORORÓ - BA 
ÓRGÃO: 0600 – SECRETARIA DE SAÚDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 – SECRETARIA DE SAÚDE 
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
ATIVIDADE/PROJETO: 2044 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
FONTE RECURSO: 610200 – RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE – 15% 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
ATIVIDADE/PROJETO: 2060 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 
FONTE RECURSO: 091400 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – 
SUS 

33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 
 

7.1 O presente Contrato poderá ser alterado mediante a celebração de termo aditivo, 
ressalvado o seu objeto, que não pode ser modificado, com exceção de procedimentos 
que, hodiernamente, não estejam incluídos na Tabela do SUS e que venham, 
posteriormente, a ser inclusos. 

 

7.3 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e 
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao 
quantitativo dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado no presente Contrato, de acordo com o art. 65 §1º da Lei 8.666/93. 
 

7.4 Após a reavaliação da capacidade instalada, as partes poderão, mediante regular 
Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA e as 
necessidades desta SMS, alterar os valores limites deste Contrato, mediante justificativas 
aprovadas pelo Secretário Municipal da Saúde e desde que sejam respeitadas a 
capacidade financeira da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 

8.1 O presente Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente pela 
CONTRATANTE quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou condições, em 
especial: 

 

8.1.1 Pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios 
definidos pela CONTRATANTE; 
8.1.2 Pela negativa da CONTRATADA pela paralisação dos serviços sem prévia 
comunicação à CONTRATANTE. 
8.1.3 Descumprimento de qualquer cláusula estabelecida no Edital 
8.1.4 Em caso de rescisão, se a interrupção das atividades em andamento puder causar 
prejuízo à população, a CONTRATADA estará obrigada a continuar a prestação dos 
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serviços contratados por mais 90 (noventa) dias, sob pena inclusive de, em havendo 
negligência de sua parte, estar sujeita às sanções legais. 

 

8.2 Em caso de rescisão do presente Contrato pela CONTRATANTE não caberá, à 
CONTRATADA, direito a qualquer indenização, salvo o pagamento pelos serviços 
prestados até a data do evento. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 

9.1 Os contratantes decidem aplicar ao presente Contrato o disposto na Lei nº 8.666/93 
e na Lei Municipal 4.484/92, no caso de descumprimento, das cláusulas e condições nele 
estipuladas. 

 

9.2 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às 
seguintes penalidades, conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e 
criminais, se for o caso. São penalidades aplicáveis a CONTRATADA além das previstas 
na legislação pertinente: 
a) Advertência; 

b) Multa; 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração. 

 

9.3 As penalidades enumeradas nas alíneas “c” e “d” poderão ser aplicadas 
concomitantemente com a da alínea “b”. 
 

9.4 Será assegurada prévia defesa a CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista do respectivo processo, sem prejuízo de eventual suspensão cautelar da 
vigência do contrato nas hipóteses em que a Administração repute de risco ou iminência 
de risco à saúde da população. 
 

9.5 A aplicação da pena de advertência dar-se-á a critério da Secretaria Municipal da 
Saúde, no caso de infrações leves. 

 

9.6 Entende-se por infrações leves aquelas que não constituírem dolo ou que não 
implicarem em prejuízo direto ao usuário, nem em ato lesivo ao SUS. 

 

9.7 Nos casos em que se fizerem necessários, a pena de advertência será 
acompanhada de prazo para que a CONTRATADA sane a não conformidade, ora 
identificada, podendo, inclusive, resultar na suspensão temporária da vigência do 
contrato, até o cumprimento da obrigação. 
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9.8 Caberá pena de multa nos casos de descumprimento dos itens 17, 18, da cláusula 
Terceira do presente Contrato. 

 

9.9 A multa será imposta, igualmente, a critério da Administração, para as infrações não 
previstas expressamente no contrato e edital e que não se qualifiquem passíveis de 
aplicação da pena de advertência. 
 

9.10 A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, observado o 
seguinte limite máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal orçado para a 
prestação de serviços pela CONTRATADA. 
9.11 A apresentação de produção maior do que os serviços efetivamente realizados 
acarretará em ressarcimento ao erário do valor indevidamente cobrado, bem como na 
cobrança de multa equivalente a este valor. 
 

9.12 As penas de suspensão temporária de participação em licitação, de impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos e a declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública serão aplicadas a 
CONTRATADA se, em razão deste contrato, vier a sofrer condenação definitiva por 
praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, praticar 
atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação e demonstrar não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados, nos 
termos da Lei n° 8.666/93. 
 

9.13 Esgotados todos os prazos para execução do objeto do contrato que lhe tiverem 
sido concedidos pela autoridade CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará 
automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não cumprir a 
obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades. 

9.14 A administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido a 
CONTRATADA, o valor de qualquer multa e/ou demais sanções pecuniárias que 
porventura sejam impostas em virtude do descumprimento das condições estipuladas 
neste contrato. 
 

9.15 Quando houver suspensão da prestação dos serviços e/ou a CONTRATADA ficar 
impossibilitada de sofrer descontos nas próximas faturas, à cobrança será efetuada via 
administrativa e/ou judicial, e os valores respectivos deverão ser recolhidos aos cofres do 
Fundo Municipal de Saúde. 
 

9.16 Caberá suspensão temporária do credenciamento do SUS ou da prestação de 
determinado serviço, naquelas ações que resultem em danos pecuniários, ou que 
infringirem as normas reguladoras do SUS, de natureza operacional, administrativa ou 
contratual, ou ainda que levarem prejuízo à assistência do usuário. 
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9.17 O prazo da suspensão será de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias a depender da 
gravidade da infração. Nos casos em que a suspensão provier de irregularidade 
específica ou omissão a norma reguladora do SUS, o seu prazo estará condicionado até 
que a CONTRATADA sane as irregularidades e/ou respectivas omissões. 
 

9.18 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 

9.19 Na aplicação das sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida, os danos que dela provierem para o SUS, as circunstancias agravantes e 
atenuantes e os antecedentes da respectiva instituição de saúde. 

 

9.20 O cometimento reiterado de faltas implicará no agravamento da penalidade, 
devendo ser observada a proporcionalidade entre a falta cometida e a pena aplicada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DENÚNCIA 
 

10.1 Qualquer um dos contratantes poderá denunciar o presente Contrato, com 
comunicação do fato, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, 
devendo ser respeitado o andamento das atividades que não puderem ser interrompidas 
neste prazo ou que possa causar prejuízos à saúde da população, quando então será 
respeitado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o encerramento deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
 

11.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato no 
Diário Oficial do Município de Itororó, de conformidade com o disposto no parágrafo único 

do artigo 61 da Lei n.º 8.666/93 e na forma da legislação municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 

12.1 O prazo de vigência do Contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento 
será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por igual período, desde que não haja comunicação formal em contrário por ambas as 
partes. Findo o prazo acima citado, o contrato poderá ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, até o máximo de 60(sessenta) meses. 
 

12.2 A continuação da prestação de serviços nos exercícios financeiros subseqüentes ao 
presente, respeitando prazo de vigência do Contrato, fica condicionada à aprovação das 
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dotações próprias para as referidas despesas no orçamento do Fundo Municipal da 
Saúde – FMS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ANTICORRUPÇÃO 
 

13.1 Se o Contratante identificar que o Contratado tenha participação em práticas corruptas, 
fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o 
Contratante poderá, após 14 (quatorze) dias da notificação ao Contratado, cancelar o 
fornecimento de acordo com os termos do contrato, bem como nas disposições sobre 
rescisão, aplicando esta rescisão conforme os termos dos subitens da referida Cláusula. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

14.1 Fica eleito o foro da Comarca de Itororó, estado da Bahia, para dirimir questões 
sobre a execução do presente Contrato e seus aditivos que não puderem ser resolvidas 
de comum acordo pelos contratantes. 
 

14.2 E, por estarem, assim, justo e acordado, os contratantes firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na 
presença das testemunhas infra-assinadas. 

 

Itororó-BA,__ de _____ de ___. 

 

______________________________ 

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ-BA 

CONTRATANTE 

_________________________ 
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITORORÓ - BA 

 
________________________________________ 

CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________ 
CPF N.º 
 
_____________________________ 
CPF N.º   
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