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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019-014                                                     PROCESSO Nº 06062019 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 CONJUNTO ODONTOLÓGICO   4,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : CONJUNTO ODONTOLÓGICO FORMADO 
POR: CADEIRA ODONTOLÓGICA com estrututra em aço, 
com tratamento anti corrosivo e proteção em PVC, articulação 
central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas 
laterais de cadeira, apoio de braço curto fixo e outro 
escamoteavel, facilitando sua entrada e saída. Encosto da 
cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de 
cabeça articulada com regulagem de altura. Base em chapa 
de aço fosfatizado, com isolação em PVC e tratamento anti 
corrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem 
necessidade de fixaçãono piso, com movimentos silenciosos e 
sicronizados através de moto redutores elétricos totalmente 
isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e 
movimentos involuntário. Pintura lisaa eletrostática a pó epóxi, 
estofamento ergonômico, macio injetado em PVC flexível e 
sem costura, com apoio lombar. Caixa de distribuição 
integrada a base da cadeira. Cadeira contendo (8) oito 
movimentos sendo (4) quatro individuais e (4) quatro 
automáticos, sendo 3 programáveis pelo CD (volta à zero, 
Posição de trabalho 1 e PT2) e Last Posicion (última posição 
programada). Acionamento dos movimentos da cadeira feitos 
através de comando de pé independente móvel, com todas as 
funções da cadeira e peças de mão integradas. EQUIPO cart 
ou acoplado com trava simples, longo, que promove um 
melhor posicionamento e ergonomia, facilitando o trabalhoa 
quatro mãos, com mesa dotada de três terminais sendo: uma 
seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação, alta 
rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão 
borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do 
spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com 
regulagem da vazão, regulagem do spray individual (ar/água) 
localiza na parte inferior da mesa feita de pelo próprio 
profissional, mesa com suporte para até (4) quatro pontas e 
com angulação de 45º graus, facilitando o acesso do 
profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das 
mangueiras integrada a mesa do equipo (peça única), 
escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos. 
Pedalprogressivo móvel para acionamento dos instrumentos. 
Mesa com linhas arredondadas, estrutura da mesa fabricada 
em material ABS de alta resistência, injetado com proteção 
UV e 30% de crista.UNIDADE AUXILIAR acoplada a cadeira, 
rebatível com angulação 45º graus, com tabulação toda 
embutida, sem mangueira corrugada exposta 
(biosseguração), estrutura fabricada em ABS de alta 
resistência, injetado com proteção UV e 30% cristal, suporte 
das mangueiras integrado (peça única), suporte para água no 
copo, cuba fabricada em porcelana, removível e de fácil 
limpeza com porta destritos sólidos, sistema de água para 
enxágue da cuspideira regulado através de registr. Um 
sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente), tipo 
venturi. REFLETOR ODONTOLÓGICO dotado de lâmpada 
halógna de fácil troca, com cor de iluminação de 5000º k 
(iluminação a luz do dia), luz fria com intensidade regressiva 
de 25.000 a 6.000lux, controle de iluminação acionados no 
comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os 
movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento 
dos cabos elétricos, cabeçote injetado em ABS, com proteção 
UV, cabeçote totalmente fechado, com proteção frontal em 
acrílico, multiarticulado e comprido que permite, acionamento 
liga/desliga no pé. Acionamento automático do refletor ao 
executar as funções da cadeira. MOCHO ODONTOLÓGICO 
com fácil regulagem da altura por Monopia independente que 
permite ajuste anatômico localizada atrás do assento, 
estofamento com espuma espessa revestida em laminado de 
PVC, sem costura e de fácil assepia, sistema a gás para 
regulagem de altura do assento por alavanca independente 
localizada em baixo do assento e base com cinco com rodízio. 
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Valor total extenso: 

     
Total : 0,00 

Valor total da proposta por extenso : 

  

 

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 

CONJUNTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA    MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA. 

2. JUSTIFICATIVA 

A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se justifica face ao termino de 

instalação de consultório odontológico para os  PSF, sendo tais equipamentos de extrema 

necessidade para os consultórios odontológicos da unidade de saúde, a fim de garantir um melhor 

cuidado a saúde da população. 

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
O pagamento será em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal condicionada à 

realização dos serviços em questão e atesto fiscal. 

 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
 
4.1- Proceder à realização dos serviços conforme EDITAL, dentro das condições, prazos e 

preços ajustados na proposta; 

 
4.2 - Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo departamento de compras, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente; 

 

4.3 - Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

ocorridos em dependências da Prefeitura; 
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4.4 - Não transferir a terceiros, quer por total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a 

devida anuência da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA; 

 

4.5 - Apresentar a proposta realinhada; 

 

4.6 - Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes as obrigações assumidas sem 

qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA; 

 

4.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo da entrega dos itens; 

 

4.8 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela a Prefeitura Municipal de 

Bom Jesus do Tocantins sobre os itens ofertados; 

 

5.10 - É de responsabilidade do licitante, que a garantia expressa de seus equipamentos atenda 

as condições exigidas 

 

5 - ENTREGA E PRAZO DO SERVIÇO: 

Os objetos licitatórios deverá ser prestados junto ao Município de Bom Jesus do 

Tocantins/PA no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis contados a partir da solicitação 

sem nenhum ônus adicional para o Município, devendo todas as despesas correr por conta 

da empresa vencedora do certame. 

 

 

 

.............................................................. 

(assinatura do representante legal) 
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