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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1– DO OBJETO: AQUISIÇÃO GABINETE E CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, para 

equipar as Unidades Básica de Saúde de acordo com a Proposta Nº 11718379000/1180-01- 

Fundo Nacional de Saúde - FNS, Termo de Compromisso Nº 1503201712181632112 e 

Portaria Nº 4.061/2018, tendo como base o processo administrativo n°. 150/2019. 

 

2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 

 

Item Descrição dos Equipamentos Unid Quant 

1 

Cadeira odontológico completa ( equipo/sugador/ refletor), 

estrutura em aço, estofamento de espuma injetada com 

revestimento 100 % PVC laminado sem costuras, 2 apoios de 

braços anatômicos e rebatíveis, acionamento por motorredutor 

elétrico e caixa de distribuição integrada, suporte com 3 terminais 

dos instrumentos integrado à mesa e escalonado, cabeceira 

biarticulada, comando da cadeira: pedal, com 8 movimentos: 4 

individuais, 4 automáticos sincronizados (2 posições de trabalho e 

volta à zero programáveis pelo profissional) e Last Position (volta à 

última posição de trabalho acionada), refletor com duplo pega-mão 

para dentista e assistente, sistema de refletor com luz LED, 

regulagem de intensidade luminosa de 8.000 LUX a 25.000 LUX 

(+/- 15%), suctora rebatível com giro de 45º, com 02 

sugadores,com cuba de porcelana autoclavável. Kit de caneta: com 

peça reta,  seringa tríplice,contra ângulo, micro motor e caneta de 

alta rotação, Peça Reta: micro motor encaixe borden 2 furos, spray 

para refrigeração por condução interna, sistema de encaixe 

universal intra. esterilizável em autoclave até 135°C, acoplamento 

borden, mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. 

Micromotor Baixa Rotação: Acoplamento Borden INTRAmatic, 

spray interno, rotação de 5.000 a 20.000 rpm, encaixe intramatic 

universa, com giro livre de 360º, esterilizável em autoclave até 

135°c. Contra Ângulo: com giro livre de 360º, acoplamento 

intramatic, spray externo, encaixe intramatic universal, mínimo de 

5.000 rpm e máximo de 20.000rpm.  

Turbina: caneta de alta rotação com spray triplo, rolamento de 

cerâmica, acoplamento borden, sistema de troca broca: press-

button, baixo nível de ruído e vibração, rotação máxima: 380.000 

rpm. Torque: 0,13 Ncm. 

Und 7 

2 

Amalgamador Odontológico, tampa de proteção em acrílico 

transparente, temporizador eletrônico digital micro processado até 

99 segundos, sistema de segurança onde o equipamento funciona 

somente com a tampa acrílica protetora  fechada, emitindo bips de 

Und 1 
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advertência se a mesma estiver aberta, bivolt automático nas 

voltagens – 127/220V, seleção de baixa e alta velocidade, corpo 

injetado em ABS, grande amplitude e frequência da haste, em 

forma de oito, biela de transmissão com rolamento de dupla 

blindagem, sistema de amortecedores, base em ABS com apoios 

emborrachados, frequência do Motor: 50/60 Hz, potência do 

Motor: 35 W, potência de Entrada: 72 VA, consumo: 0,55A (127V) 

/ 0,30A (220V). 

3 

Autoclave, digital com display de LCD, bivolt automático - 

127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com 

variações entre 95 até 254 V, 5 Programas de Esterilização: 

instrumental embalado / instrumental desembalado / plásticos e 

algodão / kit cirúrgico e tecidos / líquidos, desaceleração e 

despressurização automática, capacidade 21 litros. tampa e câmara 

em aço inox que facilita a limpeza, câmara com 3 bandejas em 

alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional, secagem 

ultra eficiente com porta fechada, sistema de ajuste de altitude para 

diversas regiões, consumo de Energia: 127V - 436 Watts/hora 

220V - 675 Watts/hora, câmara: aço inox, potência: 1.600 Watts,  

frequência: 50/60 Hz. 

Und 1 

4 
Biombo plumbifero, tipo curvo aço ou alumínio, espessuma de 0,2 

mm. 
Und 1 

5 
Bomba vácuo 12 HP/CV, tensão: Bivolt (127/220V), vácuo 

máximo: 450 mmHg. 
Und 1 

6 

Fotopolimerizador de resinas, Bivolt automático, fonte de Luz 1 

LED, com 3 ciclos de programação com 20 segundos, protetor 

ocular acoplado ao equipamento, comprimento de onda: 455 nm +/- 

20 nm, ponteira de fibra ótica com 8 mm de diâmetro, destacável e 

autoclavável, com suporte para ser fixado ao equipo, potência De 

700 Mw/Cm², área do feixe de luz: 0,5 cm2. O equipamento deve 

ser leve, compacto, com fio; luz é fria, com baixo consumo de 

energia, sem filtro óptico e sem sistema de ventilação forçada. 

Und 1 

7 

Jato de bicarbonato, corpo construído em alumínio anodizado e 

latão cromado, bico giratório e removível, totalmente construído 

em aço inoxidável e alumínio, recipiente de bicarbonato já 

acoplado ao corpo do equipamento, tampa em plástico transparente, 

Com acoplamento do tipo borden (dois furos), de acordo com a 

norma ISO 9168,  pressão de trabalho: de 30 á 40 PSI. 

Equipamento que execute a mistura dos três elementos (ar, água e 

bicarbonato) longe do bico de aplicação, evitando entupimento ou 

obstrução dos condutos. 

Und 1 

8 

Mocho, Largura: 430 mm, comprimento: 490/510 mm, altura do 

assento: 400/540 mm, altura do encosto: 400/490 mm, inclinação 

do encosto: 7° p/ frente - 18° p/trás, capacidade de carga: 135 kg, 

sistema de elevação: pistão a gás. 

Und 1 

9 Negatoscópio, com reator eletrônico, economia de energia e Und 1 
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acendimento instantâneo das lâmpadas, sem ruídos, sem 

aquecimento, com três posições de trabalho (parede, mesa ou 

inclinado), chave seletora de voltagem. (Bivolt - 127v/220v), 

sistema de fixação das radiografias por imã.  

10 

Seladora de mesa com guilhotina, acionamento manual, 

confeccionado em aço carbono, sistema para aquecimento com 

resistência blindada, pintura epóxi eletrostática na cor branca, área 

para selagem: 35cm, largura para selagem: 13mm, bivolt (127/200 

V) automático. 

Und 1 

11 

Ultra som odontológica, pressão de acionamento: 220 kpa, bivolt, 

vibração elíptica de 6.000Hz, consumo de ar: 24-30 l/min, agulha 

de limpeza, haste de limpeza, ponteira com giro de 360º, peça de 

mão não deve ser submersa em banhos de desinfecção, 

funcionamento por pressão pneumática aplicada internamente a um 

eixo apoiado sobre anéis de borracha, ligação de água com saída na 

ponteira. 

Und 1 

12 

Aparelho de Raio X, cabeçote confeccionado em  material 

extremamente leve, com altíssimo grau de isolação da radiação, 

controle digital ergonômico com cabo removível, com controle 

centesimal de tempo através de microprocessador, seletor em 

painel lexan de alto-relevo, com todas as funções do aparelho 

comandadas por controle digital, conectado com cabo espiralado de 

5 metros, rotação de 300° com indicação na parte traseira e 

dianteira do cabeçote, sistema de articulação do cabeçote, proteção 

térmica do cabeçote, cabeçote com câmara de compensação, em 

material especial com suporte de fixação do controle, braços 

articulado verticalmente e horizontalmente, coluna, braços e base 

construídos em aço, com cantos arredondados, com linhas 

arredondadas e rodízios especiais (freio em dois rodízios), pintura 

na cor gelo, com tratamento anticorrosivo, cabo de alimentação 

removível, produto pronto para o sistema digital, tensão da rede: 

127V/60Hz / 220V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz, 

potência de entrada: 1200VA, tensão do tubo:70kVp +/- 10%, 

corrente do tubo: 7mA, tempo de exposição: 60ms a 3,2s, 

comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional), colimador 

Retangular 30 x 40mm, filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm, 

dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm, peso: 64,5kg, usado 

com filme ou sensor digital, altura: 2m; braço: 1,95m, fator de 

resfriamento: 1:30s.Com montagem e instalação do equipamento e 

registro do produto na Anvisa. 

Und 1 

 

3- DO FORNECIMENTO DOS BENS 

 

3.1- A entrega dos bens objetos deste certame será de forma parcelada, de acordo com o 

demanda e a disponibilidade financeira da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da Ordem de compra, no almoxarifado da 
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Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Balbino Teixeira, nº 4388, Pau Cheiroso, CEP: 

68.725-000, Igarapé – Açu/PA. 

 

3.2- Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 

e na proposta. 

 

3.3- Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

 

3.3 - Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se 

consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 

Nesta hipótese, os objetos serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo de 02 

(dois) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 3.2 deste 

Edital. 

 

3.6 - Caso a entrega dos bens não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição, 

estará à empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades. 

 

3.7 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

4 - DO PAGAMENTO 

 

4.1 – O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será 

realizado de acordo com a quantidade de bens entregue, em moeda-corrente, até o 10º 

(décimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado a entrega dos bens, mediante 

apresentação das respectivas Notas Fiscais Eletrônica/Faturas, recibo e “Atestado de 

Conformidade e Recebimento dos bens” feito pelo fiscal do contrato, que será designado pela 

Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos fornecidos, confirmando se o serviço foi 

executado conforme exigências estabelecidas neste Edital. 

 

4.2- Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a 

empresa contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota 

com expedição de outra contemplando o correto fornecimento. 

 

4.3- O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada 

pagamento, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto 

durarem a prestação dos serviços negociados. 

 

4.4 -  Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Fatura é recomendado que a contratada faça constar, 

para fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e de 

sua conta corrente. 
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4.5- Em caso de atraso no pagamento, os valores devidos serão corrigidos pela variação do 

IGPM havida entre a data do vencimento e do efetivo pagamento. 
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