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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 2018. 

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 do contrato: Moisés Portela ( 
Secretário de Saúde), Eder Paes (Diretor Financeiro) ou o servidor designado e 
responsável pelo Almoxarifado da Secretaria de Saúde. 

6.3. A empresa deverá entregar os produtos no horário das 07h30min às 
13h30minhoras, de segunda a sexta-feira, não serão recebidos materiais fora do 
expediente de trabalho. 

6.4. As despesas relativas ao fornecimento tais como fretes e/ou transportes, 

correrão à custa exclusivamente da licitante vencedora. 
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