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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

   

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP 

Ao Senhor 
JANIO MARINHO VIANA 
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária 
Nesta. 

-9nhor Secretário, 

Venho pelo presente, na qualidade de Secretário Municipal de Saúde do Município de Amarante do Maranhão-M, 
solicitar a abertura de Processo Licitatório tendo por objeto Registro de Pregos para eventual prestação dos serviç( 
Je confecção de prótese dentaria total e parcial convencional odontológica (superior e inferior), para atender 
necessidades da Secretaria Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA. Conforme justificativa e especifica0( 
constantes no Termo de Referência, em Anexo. 

Amarante do Maranhao - MA, 22 de  março  2022.  

Wesley  Santos Garcia 
Secretario Municipal de Saúde 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
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CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

TERMO DE REFERENCIA 

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

1.1 A confecção de próteses visa garantir qualidade de vida para a população carente que 
necessite de atendimento, garantindo saúde bucal aos munícipes de Amarante do Maranhão 
-MA. 

1.2 A contratação deverá obedecer ao procedimento da licitação imposta pela Constituição 
Federal, no  art.  37, inciso XXI e regulamenta nacionalmente pela Lei n° 8.666/93 e pela 
Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e demais legislações aplicadas á matéria. 

1.3 A Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 disciplina a licitação na modalidade Pregão. Essa 
modalidade é utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. 0 Decreto Municipal 
n° 018/2021 de 03 de março de 2021 que regulamenta essa modalidade de licitação para 
aquisição de bens e serviços comuns. 

1.4 Nos termos do artigo 47 e 48,  III,  da lei Complementar n° 123/2006 e Decreto Municipal 
017/2021, aplicada a reserva de cota de 25% nos itens de natureza divisível, serão 
reservados para participação exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno porte, 
ou; 

1.5 Por se tratar de licitação com participação exclusiva de MEs / EPPs, não haverá a reserva de 
cota de 25% para as empresas preferenciais prevista no  art.  48, Ill, da Lei Complementar n° 
123/2006. 

2. OBJETO: 

2.1. Registro de Pregos para eventual prestação dos serviços de confecção de prótese dentaria 
total e parcial convencional odontológica (superior e inferior), para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão — MA. 

3. ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT• 
V. 

UNITARIO V. TOTAL 
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1 

Contratação de serviços de 
confecção de prótese total e parcial 
convencional odontológico (superior 
e inferior), base confeccionada em 
resina acrílica incolor. 
Confeccionados de acordo com as 
normas da Vigilância Sanitárias. 

UND 487 R$ 370,11 R$ 180.243,57 

2 

Contratação de serviços de 
confecção de prótese total e parcial 
convencional odontológico (superior 
e inferior), base confeccionada em 
resina acrílica incolor. 
Confeccionados de acordo com as 
normas da Vigilância Sanitárias. 
COTA 25% RESERVADA PARA 
ME E EPP, NOS TERMOS DO  
ART  48, INCISO  III,  DA LEI 
123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES 
REGULAMENTADO PELO 
DECRETO MUNICIPAL 017/2021 

UND 163 R$ 370,11 R$ 60.327,93 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 240.571,50 

3.1 0 quantitativo mensal de prótese  sera  remunerado por produção de acordo com a 
programação estabelecida pela Coordenação Municipal de Saúde Bucal de Amarante do 
Maranhão- MA; 

3.2 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 delas, de acordo com as normas 
pertinentes em vigor no pais, respeitando rigorosamente as normas técnicas e de 
biosseguranga; 

3.3 0 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; 

3.4 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; 

3.5 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 
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Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
execução dos servicgEllc.11002r3R+Elidari-aCW466dt5-7034-6i200146o de 2 dias úteis após o 

pedido de devolução da peça; 

3.6 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 prego seja superior ao constante de sua proposta, ficando a critério da 

Secretaria aceitá-lo ou não; 

3.7 0 contratante deve assegurar que haja estoque suficiente de materiais para confecção das 
próteses odontológicas, conforme proposta de produção, não podendo o prestador alegar 
indisponibilidade deles, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas; 

3.8 Se durante o fornecimento ocorrer problemas de desabastecimento ou similar, que possa 
comprometer a perfeita execução dos serviços, a Secretaria poderá a pedido do prestador, 

autorizar a substituição do(s) produto(s) ou de materiais; 

3.9 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 pregos 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; 

3.10 Dispor de todos os equipamentos necessários a execução dos serviços e utilizar 
profissionais habilitados e qualificados; 

3.11 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas a fim de que o objeto seja 
fornecido de acordo com o solicitado; 

3.12 0 objeto solicitado deverá ser entregue no prazo máximo definido na proposta de preços 
apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho, ordem de 
fornecimento/serviços ou documento equivalente; 

3.13 Fornecer o objeto conforme especificação, modelo e prego; 

3.14 Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, 
referentes às condições firmadas; 

3.15 Para fins desta instrução são consideradas as seguintes definições: 

3.15.1 Prótese Parcial Mandibular 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 mandíbula, 
confeccionadas com estrutura metálica do referido metal, com dentes artificiais de 
resina acrílica unidos a bases confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável 
e á estrutura metálica. Este produto é obtido a partir de modelos de gesso tipo IV 
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3.15.2 Prótese Parcial Maxilar Removível - Prótese Parcial Removível Odontológica intra-
oral em liga de cromo-cobalto, dento-muco-suportada ou dento-muco-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 IV 
que reproduzem as arcadas e os rebordos residuais dos pacientes; 

3.15.3 Prótese Total Mandibular — Prótese Total Removível Odontológica muco-suportada, 
indicada para reabilitar pacientes totalmente desdentados 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 IV que reproduz os 
rebordos residuais dos pacientes; 

3.15.4 Prótese Total Maxilar — Prótese Total Removível Odontológica muco-suportada, 
indicada para reabilitar pacientes totalmente desdentados na maxila. Estas Próteses 
Odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes artificiais de resina acrílica, 
unidos a bases individualizadas confeccionadas eryi resina acrílica 
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduz os 
rebordos residuais dos pacientes; 

3.15.5 Próteses Coronárias / Intra Radiculares Fixas / Adesivas (por elemento) - coroas, 
restaurações parciais indiretas ( onlays e  inlays  ), incrustrações (RMF), próteses 
convencionais ou adesivas metálicas, metoplasticas, metaloceramicas, resinas 
reforçadas, porcelanas puras, coroas com encaixe e/ou núcleos intra radiculares por 
elemento dental; 

3.15.6 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. 

3.16 Os serviços obedecerão às seguintes etapas: 

3.16.1 Próteses Parciais Removíveis com armação metálica em cobalto-cromo: 

a) Delineamento do modelo de estudo; 

b) Confecção da armação metálica com cobalto- cromo; 

c) Confecção da base de prova com moldeira individual; 

d) Montagem dos dentes; 

tik7 
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f) Inclusão; 

g) Prensagem com resina óssea; 

h) Acabamento; 

i) Polimento. 

3.16.2 Próteses Totais (Superior/Inferior): 

a) Confecção de moldeira individual; 

b) Base de Prova; 

c) Montagem dos dentes; 

d) Ceroplastia; 

e) Escultura; 

f) Inclusão; 

g) Prensagem com resina óssea; 

h) Acabamento; 

i) Polimento 

3.17 Especificação dos Materiais para Confecção das Próteses: 

3.17.1 Caixa de grampo em cera para Prótese parcial removível: Composta por 
grampos em cera pré-fabricados, em diversos formatos, com a finalidade de facilitar 
e assegurar a qualidade do trabalho a ser confeccionado; 

3.17.2 Carbonato de magnésio e Cálcio: Também chamado de branco de Espanha é um 
produto destinado a dar polimento e brilho em metais; • 3.17.3 Cera Utilidade: Deve apresentar propriedade plástica satisfatória, mesmo em 
temperatura ambiente, pois essa característica  sera  de suma importância na 
confecção das próteses removíveis nos quesitos: enceramento das peças, seus 
consertos, alívios, bloqueios de modelos, verificação de articulação, registro de 
mordida e outros em geral. A sua temperatura de fusão deverá ser de 78° C. 
Descrição do produto: placas de 13,5 mm  (comp.)  x 69 mm (larg) x 5 mm 
(espessura); 

3.17.4 Cera Rosa n° 7: Sua composição deve ser de 75% de parafina, cera branca de 
abelha, resina e essência deterebintina, assim como corantes. Geralmente, ela é 
usada em moldagens de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida em bases 
de próteses totais, e para isso ela tem que ser macia, permitindo a movimentação 
dos dentes do estoque para posicioná-los durante a montagem, além de possibilitar 
a escultura da gengiva artificial. Descrição do produto: placas de 13,5mm  (comp.)  x 
69mm (larg) x 1 mm (espessura); 
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3.17.5 Disco de MilbsfrifiuMetIOGDiseAllEfei:06bt 5.7n846.01E11-06ga de mão, tendo como 

uma de suas propriedades alta resistência, e indicado no desgaste de metal; 

3.17.6 Disco de feltro para pega de mão: Os discos de feltro de 15 natural são 

confeccionados para suportar a utilização de pastas e abrasivos para polimento de 
superfícies e oferecerem um excelente polimento dos metais e resinas nos 
laboratórios de prótese dentária. Composição: óxido de alumínio, feltro de lã natural 
e cloreto de povilina. Descrição do produto: o feltro é de 8 mm ou 12 mm de 
diâmetro, a fim de se adequar as mais diversas situações. São dotados de sistema 
de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril; 

3.17.7 Dentes nacionais em acrílico (dentes de estoque): Placas de dentes artificiais 

anteriores e posteriores nas cores A2; A3; A3, 5; B2; B3; C2 e D3 ou nas 
numerações 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77 e 81. 0 dente a ser selecionado deve ser de 
resina acrílica melhorada de tripla prensagem e alto peso molecular,possuir alta 
resistência mecânica, química e á abrasão; excelente aderência ás resinas de base 
de próteses, ausência total de bolhas e porosidades; alta estabilidade de cores; 
pigmentos biocompativeis; fluorescência natural; 

3.17.8 Escala de cor em resina para base de dentaduras: Escala de gengivas — 

possibilita ao Cirurgião-dentista informar com precisão a cor de gengiva do paciente 

ao técnico em prótese dental; 

3.17.9 Folhas de lixa para madeira: De diversas granulações para o acabamento das 

peças protéticas. Podem ser das numerações 100, 120, 150, 240, 300 e as demais 
que o laboratório julgar necessário; 

3.17.10 Gesso para Modelo (tipo II): Usado principalmente para preencher a mufla na 

construção de uma dentadura, quando a expansão de presa não é critica e a 

resistência é adequada; 

3.17.11 Metal para fundição em odontologia: Liga metálica em Cobalto-cromo utilizada 
para a fundição das armações metálicas das Próteses Parciais removíveis; 

3.17.12 Pasta para polimento: É uma pasta de polimento universal. Descrição do Produto: 
é uma pasta de polimento produzida com diamante micronizado de granulação 
extrafina (2 a 4  microns)  e altíssima dureza para atender ás exigências de polimento 
e brilho de resinas e outros materiais restauradores; 

3.17.13 Pincéis n° 12: Pincel chato e de cabo longo ideal para contornos e preenchimentos; 

3.17.14 Ponta para polimento (pontas de borrachas abrasivas para polimento de 
resina acrílica): São pontas utilizadas para redução da aspereza, estrias e riscos 
produzidos pelos instrumentos de contorno e acabamento. Possuem várias partículas 
abrasivas coladas e dispostas aleatoriamente sobre a superfície da broca. 

Apresentam-se em várias formas. 
Característica: forma de Pera com granulação grossa, intermediária e fina. 

3.17.15 Resina acrílica autopolimerizável incolor: Consiste em um p6 acrílico (auto 
polimerizante) e um liquido (monômero de metilmetacrilato) usado em consertos de 
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selas das PPR para as moldagens funcionais; 

3.17.16 Resina acrílica termopolimerizavel incolor e rosea: Consiste em um pó acrílico 
(termo polimerizante) e um liquido (monômero de metilmetacrilato) usado na 
acrilização de próteses, reembasamentos; 

4. FASES DO RECEBIMENTO: 

4.1 0 recebimento ocorrerá em três momentos: ato, recebimento provisório e recebimento 
definitivo; 

4.2 Os produtos/serviço entregue deverá ser obrigatoriamente da marca e modelo conforme 
consta na Ordem de Fornecimento/Serviços (OF/S); 

4.3 No ato do recebimento serão conferidas as informações especificadas na Nota Fiscal  (NF),  a 
Ordem de Fornecimento/Serviço (OF/S) e o material/serviço entregue. No caso de divergência 
de qualquer tipo  (ex:  quantidade, integridade, validade ou embalagem)  SERA  RECUSADO 0 
RECEBIMENTO parcial (até 50% da  NF)  ou total, com a devida justificativa no verso da  NF,  
ou será emitida Nota Fiscal de Devolução parcial (DF). 

4.4 É responsabilidade do fornecedor, firmar contratos com seus prestadores de serviço de 
transporte prevendo a espera durante o processo de recebimento/conferência, assim como 
prever o retorno com o material devolvido/recusado na mesma ocasião. 

4.5 Após esta fase de recebimento, o material passa a ser considerado em recebimento 
provisório. 

4.6 No recebimento provisório a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, terá até 5 
dias consecutivos para conferência e recebimento definitivo. Os volumes serão abertos para 
verificar se os materiais estão de acordo com a solicitação, OF/S, marca/modelo e quaisquer 
outras verificações julgar necessárias. 

4.7 No caso de divergência relevante o fornecedor será notificado para manifestação e solução no 
prazo máximo de 2 dias úteis. Passado este prazo, estará sujeito a sanções administrativas 
previstas no Termo de Referência e Edital. 

4.8 As despesas para destinação dos materiais entregues com inadequações (ocorrências) serão 
de inteira responsabilidade do fornecedor, seja por transporte ou descarte, sem qualquer ônus 
a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA. 

5. FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1 0 pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, 
mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de 
Fornecimento/Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa 
á Seguridade Social (CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS 
(Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na 
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oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá 
ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes 

interessadas. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1 A CONTRATADA se obriga a: 

6.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, 
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

6.1.2 Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
máximo de 2 dias úteis prorrogável por iguais e sucessivos períodos com apresentação 
das devidas justificativas, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da entrega; 

6.1.3 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 administração ou a terceiros; 

6.1.4 Apresentar á Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente 
identificados por meio de crachá; 

6.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Administração; 

6.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o 

caso; 

6.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
entrega dos produtos/serviços; 

6.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078/1990). 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1 A CONTRATANTE se obriga a: 

7.1.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de 
acordo com as determinações deste Termo de Referência; 

7.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor 
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indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

7.1.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento, fixando prazo para a sua correção; 

7.1.5 Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato; 

7.1.6 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. 

8. DA FISCALIZAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO: 

8.1 A fiscalização do objeto  sera  exercida pela Secretaria Municipal, por meio de unidade 
competente na forma que lhe convier; 

8.2  ink  Secretaria Municipal é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

8.3 A supervisão por parte da Secretaria Municipal, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

8.4 Não  sera  admitida a subcontratação total do objeto contratado. 

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

9.1 É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 
contrato; não haja prejuízo a execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração a continuidade do contrato. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

10.1 Pela inexecução total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da presente 
licitação, sujeitara a FORNECEDORA as seguintes sanções, mediante notificação prévia e 
escrita e exercício da ampla defesa e do contraditório: 

10.2 Advertência. 

10.3 Multa. 

10.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por até 5 (cinco) anos. 
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Atenciosamente, 

Wesley  Santos Garcia 
Secretario Municipal de Saúde 
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11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

11.1 Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidade e prazo com o objeto da licitação; 

11.2 Licença expedida pelo órgão competente, autorizando a exercer a atividade pertinente ao 
objeto licitado; 

12. Comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente, em nome da 
pessoa jurídica, mediante apresentação do Registro do Laboratório de Próteses Dentárias 
junto ao Conselho Regional de Odontologia — CRO; 

IIP 13. DAS AMOSTRAS: 

13.1 É facultado a solicitação de amostras  á(s)  licitantes(s) declarada(s) vencedora(s), referente 
ao(s) item(ns) do objeto desta licitação e/ou, sempre que possível, para verificação das 
características conforme especificações do termo de referência e proposta apresentada, no 
período de 03 (três) dias úteis a contar da data da solicitação. 

13.2 Caso sejam solicitadas amostras e estas não forem aprovadas pelo setor competente da 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, as referidas amostras deverão ser 
substituidas por outras que satisfaçam plenamente a todas as especificações contidas no 
Termo de Referência do respectivo edital. Para tanto será concedido o prazo máximo 2 

(dois) dias úteis após a análise. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Integram este Termo de Referência as Pesquisas de Preços de Mercado 
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