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Assunto: Resposta a Comissão de Licitação quanto ao Pedido de Impugnação/Errata 

solicitado pela Empresa Pró-Eficiência ao Pregão Eletrônico Nº 0201/2021 
 
 

Segue abaixo parecer destinado a Comissão de Licitação quanto ao Pedido de 
Impugnação/Errata solicitado pela Empresa Pró-Eficiência ao Pregão Eletrônico Nº 
0201/2021. 

A Área Técnica de Saúde Bucal no intuito de responder ao as questões da Empresa 

Pró-Eficiência vêm afirmar que; 

 

1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
1.1 - Quanto ao questionamento sobre os requisitos de Qualificação Técnica, 

informamos que será acatada a sugestão da Empresa Pró – Eficiência, onde além de 

profissionais de Eletrônica haverá a ampliação para outras categorias as quais 

possuem atribuições conforme seus respectivos Conselhos de Classe, não se 

restringindo a apenas da Área de Eletrônica. Item 17 (17b1 e 17b2) do respectivo 

Edital. 

 
 
2 -  MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO  
2.1 – Quanto as ponderações sobre o Modelo da Proposta de Preço apresentadas 

no Item 21 - Quantitativos e Custos do respectivo Edital, podemos afirmar que  
 

a. Sobre a linha da tabela referente ao SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA esta prevê até 720 (setecentos e vinte) manutenções preventivas, visto que 

o município dispõe de 60 Equipos Odontológicos, e que poderão haver, caso necessário 

a realização de até 60 manutenções técnicas de calibragerm, mensais, durante 12 meses. 

A programação será definida pela CONTRATANTE.    
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b. O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS será 

estruturado em dois componentes, o primeiro refere ao valor de tempo utilizado (hora 

homem) para o reparo e substituição de peças, o segundo refere-se ao valor da própria 

peça, dessa forma teremos como valor final a soma desses dois valores. Além disso a 

quantidade de serviços de reparação também ficará a cargo da CONTRATANTE, a qual 

verificou através de pesquisa de mercado valor de hora/homem praticado na região 

metropolitana de Salvador, bem como de sua disponibilidade orçamentária, conferindo 

assim um total de 1500 horas a disposição e quando necessário. 

 

c. Ainda sobre linha SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES 

E ACESSÓRIOS, está previsto o valor médio de R$ 15.000,00/mês para a substituição das 

peças, as quais para autorização de execução (Ordem de Serviço), necessitam 

previamente de ter orçamento de mercado, as quais serão compatíveis com a possibilidade 

orçamentária assegurada pela CONTRATANTE. Podendo haver variação a depender da 

quantidade de peças que serão substituídas. Informamos ainda que ao ser acionada a 

manutenção corretiva a CONTRATADA irá avaliar necessidade de reposição de peças, 

apresentar orçamento a CONTRATANTE, a qual irá lhe fornecer uma Ordem de Serviço, 

conforme necessidade e autorização. 

 
3 -  FORMA DE PAGAMENTO  
A escolha do instrumento contratual ocorre independente de o serviço ser continuo ou 

não. A programação para a execução dos serviços ficará a cargo da CONTRATANTE, bem 

como o levantamento de prioridades e periodicidade a qual será realizada em cada Unidade 

de Saúde. Vários fatores irão interferir nestas periodicidades, se levarmos em conta o 

momento de pandemia do COVID - 19, a redução do número de consultas por turno, a 

readequação do protocolo municipal de saúde bucal, o planejamento de férias dos 

servidores e períodos de licenças prêmio, são elementos que não obrigação de execução 

de manutenção e serviços de forma continua, estando a cargo da CONTRATANTE a 

solicitação e priorização dos serviços. 



 

 

 

4 -  DESCRIÇÃO DETALHADA DE SERVIÇOS  
 

A complexidade de serviços odontológicos ofertados pela Secretaria de Saúde de Camaçari 

através dos Serviços de Atenção Primária (Unidades de Saúde da Família e Unidades 

Básicas de Saúde), Centro de Especialidades Odontológicas e o Serviço Odontológico 24hs 

na Unidade de Pronto atendimento de Arembepe, exige do CONTRATADO o melhor tempo 

resposta a fim de atender a necessidades de não interrupção prolongada dos serviços. Os 

equipamentos odontológicos necessitam de reparo imediato assim que solicitado pela 

CONTRATANTE, o seu reparo no local/na própria Unidade Saúde, bem como da 

necessidade de removê-lo para realizar em oficina própria, tem no fator deslocamento um 

agravante na prestação adequada e satisfatória, visto que a gestão pública, bem como o 

serviço de saúde, principalmente o serviço odontológico 24hs, não podem depender de um 

deslocamento prolongado, o que pode também comprometer a vida útil do equipamento. 

Entanto o questionamento feito não observou de que não foi incluso na etapa de Habilitação 

tais exigências. Após assinatura de contrato e após prazo estabelecido para início das 

atividades, poderão ser feitas visitas técnicos para conhecimento do local onde serão 

realizadas as manutenções corretivas e substituição de peças.  

 

Tiago Novais 

Área Técnica de Saúde Bucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


