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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1– DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS, para equipar a Unidade Básica de Saúde da Vila Cury, de acordo com a 
Proposta Nº 11718379000/1180-01- Fundo Nacional de Saúde - FNS. 
 
2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 
 

Item Descrição dos Equipamentos Unid Quant 

1 

Amalgamador Odontológico, digital para cápsulas pré-dosadas. 
variação do tempo de preparo de 0 a 30 segundos, com precisão e 
repetibilidade do tempo selecionado. Homogeneidade e 
consistência da mistura do amálgama por meio de movimentos em 
forma elíptica, com amplitude de 25mm e frequência de 4.000 
oscilações por minuto com interrupção de movimentos em caso 
abertura acidental da tampa de proteção. Painel de comando com 
seletor em membrana e mostrador de tempo digital. Ajuste do 
tempo de trituração. Sistema eletrônico de baixa tensão. 
Alimentação: 127/220 v~ (com chave reversora). Frequência: 50/60 
hz. Número de fases: monofásico. Frequência de vibração: 
4000/min. Máxima amplitude de oscilação: 25 mm. Potência de 
entrada: 90 va. Fusíveis de proteção medidas e peso aprimado: 
peso: 3,86 kg. Altura: 16,00 cm. Largura: 27,50 cm. Comprimento: 
33,00 cm. Acompanha cabos de ligação e demais materiais 
necessários para a instalação, manuais de instruções de instalação e 
de uso, incluindo serviço de instalação. Garantia mínima de 12 
meses 

Unid 1 

2 Ar condicionado de 12.000 BTUs, Split,  frio. Unid 9 

3 Armário Vitrine, Número de portas 02, Material de Confecção 
Aço/ Ferro Pintada, Laterais de Vidro. Unid 2 

4 Armário, altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/04´; aço; 
40kg; Unid 18 

5 Arquivo, aço/ de 4 gavetas, deslizamento( trilho telescópio); Unid 2 

6 Articulador odontológico, distância intercondilar ajustável, guia 
condilica e ângulo de bennet, ajustável. Unid 1 

7 Autoclave Horizontal de mesa, de 25 litros, aço inoxidável,  
digital, câmara de  esterilização. Unid 2 

8 Balança Antopométrica adulto, digital. Unid 3 
9 Balança Antopométrica Infantil, digital. Unid 3 
10 Balde a pedal, material polipropileno/de 30l até 49l. Unid 13 
11 Balde/lixeira, aço/ferro pintado; de 11 até 20 litros; Unid 1 



 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 

  

2 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

12 Bebedouro/purificador refrigerador, pressão coluna simples. Unid 1 

13 Biombo plumbifero, tipo curvo aço ou alumínio, espessuma de 0,2 
mm. Unid 1 

14 Biombo, aço/ferro pintado, com rodízios, tamanho triplo Unid 4 

15 Bisturi elétrico ( até 150 Volt), função bipolar, potência até 110 
Volt, alarme. Unid 1 

16 Bomba de vácuo até 2 HP/ CV, potência 0,5 a 1,2 HP, vácuo de 
110 a 730 mmhg Unid 1 

17 Braçadeira para injeção, aço inoxidável; apoio do braço aço 
inoxidável; pedestal altura regulável; Unid 2 

18 Cadeira de roda adulto, aço ou ferro 
pintado/escamoteável/removível/com elevação Unid 1 

19 

Cadeira Odontológica completa (Equipo/Sugador/Cerâmica) 
Comando Pedal, Cuba Porcelana/Cerâmica, Unidade Auxiliar 1 
Ponta, Seringa Tríplice,  Equipo Acoplado Pneumático, Refletor 
Multifocal (Mais de uma intensidade), Terminais Até 3, Cabeceira 
Biarticulada. Alimentação: 127/220 V~ Selecionável, frequência: 
50/60 Hz, equipamento de Classe I Grau de proteção contra choque 
elétrico: Parte aplicada de Tipo B, operação contínua, com carga 
intermitente (1 minuto de trabalho e 4 minutos de descanso), 
proteção contra penetração nociva de água: IPX0 – Toda a cadeira 
pra exames, com exceção do pedal de comando, IPX1 – Pedal de 
comando , potência de entrada: 200VA, fusíveis de proteção: F1 
and F2 (127 or 220V ~) = 5A – ação retardada, capacidade de 
levantamento: Carga distribuída de 200 kg (massa do paciente + 
acessórios e equipamentos). 

Unid 1 

20 Cadeira, aço/ferro pintado, assento e encosto em polipropileno Unid 62 

21 Caixa  para desenfecção de limas endodônticas até 9 limas Unid 1 

22 

Câmara para conservação de Imunobiológicos, temperatura 
entre +2° e  +8°; circulção de ar forçado; contra porta; 
capacidade/porta de 120 a 560/vidro duplo; Polipropileno/aço 
inoxidável; discador de emergência; sistema de emergência 
(bateria/no break); sistema de registro de dados; 

Unid 1 

23 Carro de curativos, acessórios balde e bacia; aço inoxidável; Unid 2 

24 Carro maca simples, grades laterais; possui colchonete; aço 
inoxidável; suporte de soro; Unid 2 

25 
Carro para material de limpeza, polipropileno; possui balde 
espremedor, com kit c/ MOPs líquido e pó, placa sinaliz e pá; 
possui saco de Vinil; 

Unid 2 

26 
Carro para transporte de materiais (diversos), fechado/em aço 
inox, altura de 90cm X 110cm, largura de 50cm X Comp. 50 a 70 
cm 

Unid 1 
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27 Compressor odontológico, isento de óleo, capacidade 
reservatório/ Potência/Consumo: 30 á 39 L/ 1,5 HP/ de 6 a 7 Pés. Unid 1 

28 

Computador (Desktop-Básico), que esteja em linha de produção 
pelo fabricante; computador Desktop com processador no mínimo 
intel core 13 ou AMD similar; possuir 1(um) disco rígil de 500 
gigabyte; memória RAM de 08(oito) gigabytes, em 02(dois) 
módulos idêmticos de 04(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM 
DDR4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade DUAL 
CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, microatx, 
btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no 
siti WWW.FORMFACTORS.ORG, organismo que define os 
padrões existentes; possuir pelo menos 01(um) slot pci-express 
2.0x12 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de 
chassis, com acionador instalado no gabinet; o adaptador de video 
integrado deverá ser no mínimo de 1(um) gigabyte de memória, 
possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar 
monitor estendido, possuir no mínimo 02(duas) saídas de vídeos, 
sendo pelo menos 01(uma) digital do timo HDMI, display port ou 
DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico  CD, DVD 
RUM; teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 
800 DPI, 2 botões, scroll ( com fio); monitor de led 19 polegadas 
(windescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão 
ieee 802.11 B/G/N; sistema operacional windows 10 pro (64 
BITS); fonte compatível e que suporte toda a configuração exígida 
no item; gabinete e periférico deverão funcionar na vertical ou 
horizontal; todos os equipamentos ofertados ( gabinete, teclado, 
mouse, e monitor) devem possuir gradações neutras das cores 
branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os 
componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou 
recondicionamento; garantia de 12 meses.  

Unid 2 

29 Destilador de água, capacidade de até 5 L por hora Unid 1 

30 Detector Fetal, portátil; digital; Unid 1 

31 
Equipo Cart Odontológico, terminais até 3, possui seringa 
tríplicie, não possui peça reta, não possui micro motor, não possui 
caneta rotação, não possui contra ângulo. 

Unid 1 

32 Escada com 02 degraus, aço inoxidável; Unid 4 
33 Esfigmomanômetro adulto, Tecido em algodão; velcro(fecho); Unid 4 

34 Esfigmomanômetro infantil, tecido em algodão; braçadeira em 
velcro; Unid 5 

35 Estadiômetro, alumínio/ 0 a 230 cm; Unid 2 

36 Estante, capacidade min. 100kg/06 prateleiras; possui reforço, 
aço/ ferro pintado , de 101 á 200 kg Unid 5 

37 Estetoscópio adulto, tipo duplo; aço inoxidável; Unid 5 
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38 Estetoscópio infantil, ausculator de aço inoxidável; tipo duplo; Unid 4 
39 Foco refletor Ambulatorial, iluminação Led; haste flexível;  Unid 4 
40 Fotopolimerizador de resinas, tipo led, sem fio, sem radiometro Unid 1 
41 Geladeira/refrigerador, de 250 a 299 litros; Unid 3 

42 Grupo gerador portátil ( até 7 KVA) potência /tipo de 
combustível de 4,1 a 7 KVA/Diesel Unid 1 

43 

Impressora laser comum, com padrão de cor monocromático, 
resolução mínima de 1.200 X 1.200 DPI, velocidade de 35 pág. por 
min. PPM, suportar tamanho de papel A5, A4, Carta e Ofício, 
capacidade de entrada de 200 pág., ciclo mensal de 50.000 pág. , 
interface, USB, permitir compartilhamento por meio de rede 
10/100/100  ethernet Wifi 802.11B/G/M, suportar frente e verso 
automático. Garantia de 12 meses 

Unid 1 

44 
Jato de bicabornato, console, com entrada de ar, água e 
reservatório de bicarbonato, acessórios 0,1 peça de mão para jato 
de bicarbonato 

Unid 2 

45 Lanterna clinica de led Unid 1 
46 Longarina, assento/encosto polipropileno; assentos 3 lugares; Unid 12 

47 Mesa auxiliar, dimensões 40 x 40 x 80 cm, aço inoxidável, com 
rodízios Unid 1 

48 Mesa de escritório, madeira/MDP/MDF/similar dobrável simples; 
2 gavetas Unid 7 

49 Mesa de Exames, com suporte para papel;posição móvel;aço 
inoxidável; Unid 4 

50 Mesa de Mayo, aço inoxidável; Unid 1 

51 Mesa Ginecológica, posição do leito móvel , madeira com 
gabinete com portas e gavetas. Unid 1 

52 
Mesa para computador, madeira/MDP/MDF/ similar; de 03 a 04 
gavetas; base  madeira/MDP/MDF/ similar; suporte para CPU; 
suporte para teclado, suporte para impressora; 

Unid 2 

53 Mesa para impressora, aço/ferro pintado; dimensões mínimas de 
50x40x70 cm; madeira/MDP/MDF/SIMILAR; Unid 3 

54 Mocho, com encosto com regulável de altura a gás, aço carbono Unid 1 

55 Negatoscópio, tipo lâmpada florescente/2 corpos Unid 1 

56 

Nobreak para computador/ impressora, potência mínima 600 
Volt, tensão entrada 115/127/220 Volt em correntes alternadas, 
tensão de saída 110/115ou 220 Volt., alarme audio visual, bateria 
interna selada, autonomia a plena carga mínimo 15 min. 
considerando o consumo de 240 Volt. com no mínimo 6 tomadas 
de saída, padrão brasileiro. Garantia de 12 meses 

Unid 4 

57 Oftalmoscópio, composição 5 aberturas até 19 lentes Unid 1 
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58 Otoscópio simples, iluminaçãofibra óptica halógena-xenon; de 5 a 
10 especulos reutilizáveis; Unid 2 

59 Seladora manual pedal/ grau cirurgico Unid 1 
60 Suporte de soro, aço inoxidável; pedestral  Unid 9 

61 Televisor, led; tela de 32'' até 41''; USB; sem full HD, entrada 
HDMI; conversor digital; Unid 1 

62 Vetilador de teto/parede, 3 pás. Unid 2 
 
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 
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. 
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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. 
 
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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