
 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS-FMS 
CNPJ Nº. 05.131.180/0004-07 – Fone: (93) 3547-2979/3026                                                                          

Rua Almirante Barroso, 330, Centro – CEP: 68.250-000E-mail: semsaobidos@yahoo.com.br 
 

 

 

1-OBJETO: 

Aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO para utilização nos Consultórios 

Odontológicos que funcionam nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades Básicas 

Estratégia Saúde da Família, Unidade Móvel Odontológica e ações de Educação 

Preventiva realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

2- OBJETIVO: 

O objetivo deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada em 

fornecimento de Material Odontológico, conforme as condições e especificações 

constantes deste termo de referencia, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde no exercício de 2019. 

. 
4 - JUSTIFICATIVA:  
A aquisição dos materiais visa prover os consultórios Odontológicos, visando o 

atendimento da população do município de Óbidos, usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS) atendida nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades Básicas de 

Estratégia e Saúde da Família e Unidade Móvel Odontológica (UOM). 

As atividades desenvolvidas pela Coordenação Municipal de Saúde Bucal se dão 

com a utilização de material de consumo a ser reposto periodicamente. 

 
5- ESPECIFICAÇÃO 
Em anexo a este termo de referência está a planilha com valores e quantitativos 
estimados. 
 
O Contratante não se obriga a adquirir a quantidade registrada na planilha de 
quantitativos estimados, podendo solicitar o fornecimento de itens individualmente e 
em percentuais menores, conforme necessidade demandada; 
 
 6- FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA: 

6.1. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de 
Saúde, cito à Rua José do Patrocínio, 158, Bairro de Fátima, em Óbidos - PA. 
 
6.2. Os produtos serão recebidos pelos fiscais THATIANA SILVA DA CRUZ, 
portadora do CPF nº 898.991.562-72 e RG nº 1940045-4 -PC/PA , ocupante do 
cargo de Farmacêutica, Sup. Completo, contratada, de Matrícula Funcional nº 

0223405, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante do 
respectivo Pregão Presencial, no qual a Prefeitura Municipal de Óbidos é 
CONTRATANTE, e pelo servidor  PABLO HENRIQUE FLORENZANO VIANA, 
portador do CPF nº 942.759.392-04 e RG nº 5858550-PC/PA , ocupante do cargo de 
Chefe de Divisão , Sup. Completo, contratado de Matrícula Funcional nº 023966-6 
 
6.3. A empresa deverá entregar os produtos no horário das 07h30min às 13h30min , 
de segunda a sexta-feira, não serão recebidos materiais fora do expediente de 
trabalho. 
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