
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1 UNIDADES 1 3.736,79 3.736,79

2 UNIDADES 1 3.323,57 3.323,57

3 UNIDADES 1 15.636,88 15.636,88

4 UNIDADES 1 629,67 629,67

5 UNIDADES 1 1.262,50 1.262,50

VALOR TOTAL R$ 24.589,41

VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ANEXO iI – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL  Nº XXX/2019-FMS – PROCESSO Nº 1341/19

DATA DA ABERTURA: XX/XX/2019 ÀS XX hs

“AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS”

AUTOCLAVE – Capacidade de 12 litros. Consumo de energia: 336 Watts/hora. Câmara: Aço inox. Potência: 1.100 Watts. Voltagem: Bivolt Automático. 
Freqüência: 50/60 Hz. Dimensões: Autoclave: 33 x 34,5  x 48,5 cm (L x A x P) / Câmara: 22 x 30 cm (D x P). Peso Líquido: 17,5 Kg. Peso Bruto: 19,1 Kg.

COMPRESSOR DE AR – Reservatório com tratamento interno antioxidante. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio 
do excesso de pressão. Rele térmico ( protetor de sobrecarga de tensão ).   Largura / Altura / Comprimento (cm) 40 x 62 x 40 cm; Peso líquido (Kg); monofásico; 
Freqüência do motor 60Hz; Fluxo de ar (teórico) 188 I / min; (6,6 pc/min.); Capacidade do reservatório 45 litris; Pressão máxima de trabalho 120 psi (0,83 MPa); 
Potência (motor) 1,13 CV (840W); Consumo de energia 0,75 KW/hora; Corrente nominal 6ª (110V); Velocidade de rotação do motor 1750 r.p.m.; Número de pólos 
do motor 4 pólos;   Número de pistões (cabeçotes) 2 pist

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – Cadeira com 4 comandos na base da cadeira e movimentos sincronizados; cabeceira articulada; braço fixo ;caixa de 
conecções avulsas ; posição de emergência com inclinação de -5o do encosto; articulação do assento e encosto na linha do acetábulo; dois motores Bosch isentos 
de óleo; botão stop de emergência; equipo kart com braço reto mecânico ; seringa tríplice com bico autoclavável e removível; 1 terminal para alta rotação borden 
por spray e 1 terminal para baixa rotação borden; pedal progressivo para acionamento de pontas; bandeja única em PVC; sistema antirefluxo válvula antirretração; 
filtro para resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos; refletor com estrutura ABS injetado; 20.000 Lux; on/off na base da cadeira ; unidade de água 
rebatível em 90o; um sugador para cânula descartável de 06,5mm;cuba de porcelana removível; acionamento de água manual; mocho de material estrutura aço trat. 
anti-corrosão,    pintura epóxi ou, tipo assento regulável, encosto regulável na inclinação, revestimento assento revestido em pvc laminado sem costura, regulagem 
a gás, características adicionais base giratória mínimo 5 rodízios.

FOTOPOLIMERIZADOR – Display Digital; Tempo de aplicação disponíveis: 10, 20, 60, 99 segundos; Fotopolimerizador sem fio com bateria de lítio; Pode ser 
utilizado sem fio; luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 Mw/cm2); Bivolt automático. Desligamento automático ao final do tempo solicitado; Corpo da 
caneta constituído em ABS e Alumínio Anodizado; Alimentação: 90-240V. Freqüência : 50/60Hz; Bateria: 3,7 V 750 Ma.

KIT DE CANETA DE ALTA-ROTAÇÃO -  Rotação 350.000 rpm; ruído máximo: 70 db; consumo: 42 l/min; pressão: 30 psi; sistema push-bottom; spray único; cabeça 
pequena; autoclavável até 135ºC; MICROMOTOR - rotação de 3.000 a 18.000 rpm; consumo de 65 l/min; pressão de 60 a 80 psi; sem spray; compatível com o 
contra-ângulo; CONTRA-ÂNGULO -  rotação máxima de 20.000 rpm; cabeça reduzida; corpo giratório sobre o micromotor compatível com o micro-motor, PEÇA 
RETA - Rotação máxima: 20.000 rpm; sistema: Intra giratório; sistema de fixação da broca em Giro de anel ;



CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:

4 - Das Condições de Pagamentos: O pagamento será em até 30 dias, após o adimplemento da obrigação mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo Almoxarifado Central.

7 – As demais condições conforme o Termo de referência.

CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

1 - Da Entrega: deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias, após a retirada da Nota de Empenho, no Almoxarifado Central situado na Rua Dr. Pereira dos Santos, s/n - centro - Itaboraí - RJ (atrás do restaurante popular) , de 
segunda a sexta – feira, no horário de 09 as 16:00 horas.

2 - Das Despesas: Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento dos mesmos.

3 - Da Proposta de Preço: Validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia; 
5.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
5.3. Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o item no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento do aviso escrito enviado por fax, e-mail ou outro meio 
hábil. 
5.4. Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
5.5. Manter, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5.6. Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferencia dos materiais .
5.7. O fornecimento dos materiais , deverá ocorrer em parcela única. 
5.8. Arcar com todos encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a fretes, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas; 

6 - Da Legalidade: Todos os atos do presente instrumento sujeitam-se integralmente as normas da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, bem como suas alterações.
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