
TERMO DE REFERENCIA
1.Unidade requisitante

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana/MS.

2.Objeto

Registro de preços (conforme prevê o artigo n® 3o do Decreto municipal 
n°030/GAB/2019, incisos I ao VI para aquisição futura de CADEIRAS 
ODONTOLÓGICAS para atender os ESF’s dos distritos de Camisão, Piraputanga e 
do Morrinho.

3. Justificativa

A referida aquisição irá atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento no âmbito municipal de Aquidauana/MS.

Conforme poderá ser verificado no histórico anterior, o Município realizou no 
ano de 2020 a presente contratação na modalidade, Pregão Presencial 48/2020 
Contrato n° 07/2020, Processo Administrativo 226/2020.

Esta aquisição atenderá às necessidades das mesmas para o ano de 2021. 
O quantitativo bem como o devido valor de referência, foi fornecido pela Secretaria 
de Saúde, a qual será responsável pelo controle. Salientamos ainda, que a empresa 
vencedora fica responsável pelo fornecimento dos itens, conforme quantitativo, 
especificações e registro da ANVISA.

Este objeto é para Atendimento Odontológico. A Assistência Odontológica 
requer esse Equipamento para acomodar a pessoa, o paciente, o usuário, a fim de 
visualizar a situação clínica da sua saúde, ajudando na formação do diagnóstico, 
plano de atendimento, intervenção imediata, conforme a situação clínica, elaborando 
o prognóstico mais detalhado e dando suporte a saúde do usuário. Bem como a 
saúde da Equipe que está trabalhando a favor da saúde da população que assiste, 
pois é um equipamento específico e que é formulado em sua fabricação com 
requisitos ergonômicos para quem vai trabalhar, promovendo versatilidade, 
qualidade e durabilidade, melhorando as questões de saúde da Equipe por ser um 
Equipamento específico para essa assistência.

A posição de trabalho reflete em muito no desempenho do Cirurgião-Dentista 
e da Auxiliar de Saúde Bucal, pois estando correto o equipamento, a posição será 
correta, os profissionais irão trabalhar com mais conforto e também irão fornecer 
mais conforto aos seus pacientes, favorecendo os resultados dos atendimentos 
prestados, diminuindo o cansaço de todos.

As Estratégias de Saúde da Família a serem atendidas são:
ESF Camisão
ESF Piraputanga
ESF Morrinho

3.1 Estimativas da quantidade para Licitação 2021

Toledo Nunes 
572.783-ENE ESR



N° CÓD. BETHA MATERIAL UNID
.... '

QUANTIDADE

1 03-09-0301

Cadeira Odontológica
Consultório odontológico
composto por cadeira, pedal 
multifuncional, equipo, unidade 
auxiliar e refletor. Cadeira com 
linhas arredondadas, estrutura 
construída em aço maciço, com 
tratamento anticorrosivo e capas 
em ABS injetado com proteção 
anti-UV, proporcionando maior 
segurança, resistência e
durabilidade ao conjunto. Base 
com desenho ergonômico, 
totalmente protegida por debrum 
antiderrapante. Não necessita ser 
fixada ao piso. Apoio dos braços: 
dois braços, sendo 1 fixo e outro 
rebatível. Encosto de cabeça: 
anatômico, removível, bi-
articulável e com regulagem de 
altura, com movimentos anterior, 
posterior e longitudinal e sistema 
de trava por alavanca. 
Estofamento: amplo com apoio 
lombar ressaltado, montado sobre 
estrutura rígida recoberta com 
poliuretano injetado de alta 
resistência, espuma de excelente 
qualidade revestida com material 
laminado, sem costura, atóxico e 
antichamas, cor a escolher. 
Possuir caixa de ligação integrada 
otimizando espaço dentro do 
consultório. Ambidestro. Sistema 
de elevação eletromecânico 
acionado por moto-redutor de 
baixa tensão com 24 volts 
proporcionando baixo nível de 
ruído. Sistema tipo pantográfico de 
elevação confeccionado em chapa 
de aço, oferecendo maior 
resistência e capacidade de 
elevação de até 200 kg. Altura 
aproximada do assento em relação
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ao solo: mínima de 480 mm e 
máxima de 830 mm. Tensão de 
alimentação: 127/220 V~.
Frequência da rede de 
alimentação: 50/60 Hz. Consumo 
de potência: 350 VA. Acionamento 
pelo pedal joystick acoplado a 
base fazendo um corpo só: 3 
programações de trabalho, volta 
automática à posição zero, 
posição de cuspir, bloqueio de 
movimentos, acionamento do 
refletor, subida e descida do 
assento e encosto. Pedal 
progressivo para o acionamento 
das peças de mão nos engates do 
equipo, possibilitando o controle 
da velocidade e com acionamento 
em qualquer ponto do pedal. 
Composição do equipo: 1 
seringa tríplice, 1 terminal com 
spray para alta rotação, 1 terminal 
para micromotor pneumático. 
Braços: pneumático, com
regulagem vertical e afastamento 
lateral. Seringa tríplice: bico 
giratório, removível e autoclavável. 
Mangueiras: lisas, arredondadas 
e flexíveis, sem ranhuras ou 
estrias. Seleção automática das 
pontas através de válvulas 
pneumáticas individuais,
possibilitando leveza no seu 
acionamento. Tampo de inox: 
removível e fácil de limpar, 
garantindo mais praticidade e 
resistência à corrosão. 
Reservatórios translúcidos de 
1000 ml para água das peças de 
mão e seringa tríplice. Estrutura do 
equipo construída em aço com 
corpo em ABS injetado com 
proteção anti-UV. Pintura lisa de 
alto brilho a base de epoxi, 
polimerizada em estufa a 250°C, 
com tratamento fosfatizado



resistente a corrosão e materiais 
de limpeza. Puxadores bilaterais. 
Unidade de água e cuba rebatível 
em 90°, possibilitando uma ampla 
mobilidade que permite 
aproximação do auxiliar ao campo 
operatório. Composição da 
unidade de água: 2 suctores de 
saliva (podendo ser do tipo 
Venturi, Vac Plus ou Bomba a 
Vácuo) e seringa tríplice com bico 
giratório, removível e autoclavável. 
Sistema pneumático para 
acionamento automático do suctor. 
Mangueiras: lisas, arredondadas, 
leves e flexíveis, sem ranhuras ou 
estrias com filtro de detritos e 
engate rápido que conectam 
facilmente sem a necessidade de 
ferramentas. Acionamento elétrico 
da água na cuba e porta-copo. 
Sistema de regulagem da vazão 
da água: permite a regulagem fina 
do fluxo de água. Cuba da 
cuspideira em cerâmica, profunda 
e de fácil remoção para higiene e 
assepsia com ralo para retenção 
de sólidos. Filtro de detritos 
localizado na base da cadeira. 
Condutores de água que banham 
a cuba e o porta-copo construídos 
em aço inox, removíveis e 
autoclaváveis. Estrutura da 
unidade de água construída em 
aço com corpo em ABS injetado 
com proteção anti-UV. Pintura lisa 
de alto brilho a base de epoxi, 
polimerizada em estufa a 250°C, 
com tratamento fosfatizado 
resistente a corrosão e materiais 
de limpeza. Refletor com 5 pontos 
(lâmpadas) de LED com 3 
intensidades ajustáveis de 
iluminação (5 LEDs 
15.000/25.000/35.000 Lux). 
Tecnologia de iluminação com luz



com menor consumo de energia e 
foco de luz retangular, 
aumentando o tamanho do foco de 
iluminação da cavidade bucal e 
não gerando desconforto na região 
dos olhos do paciente. Cabeçote 
em material resistente, com alta 
giro total, leve, com alta 
durabilidade e ampla mobilidade 
em diversas posições. Protetor 
frontal: removível, construído em 
material resistente e transparente, 
protege o sistema óptico contra 
aerossol. Puxadores bilaterais em 
forma de alça e autoclaváveis que 
possibilitam o isolamento evitando 
o risco de contaminação cruzada. 
(Gnatus, Dabi Atlante, Kavo).

4. Classificação orçamentária

4.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste TERMO, correrão à 
conta do Programa de Trabalho do Orçamento da Prefeitura Municipal:
19.02 - Fundo Municipal de Saúde;

PAB 19-SESAU, 02-FMS, 2.083 - 94

COVID 19-SESAU, 02-FMS, 2.140 -195

4.2 E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte.

5. Forma de entrega

5.1 O item será entregue pela licitante vencedora em dia útil, das 07:00 às 10:30 e 
das 13:30 às 16:00 no Depósito central da prefeitura Municipal de Aquidauana, rua 
Estevão Alves Corrêa, 1763 - Bairro Centro, dentro do perímetro urbano do 
Município de Aquidauana/MS de natureza continuada, após cada solicitação 
efetuada pela Secretaria a qual emitirá a devida autorização de fornecimento/ordem 
de serviço podendo ser entregue pessoalmente ou enviada ao e-mail informado na 
proposta, onde o prazo para entrega e/ou início da prestação do serviço começará a 
contar no primeiro dia útil após o envio do e-mail.

6. Prazo de entrega e Local de Entrega

6.1 O item será entregue pela licitante vencedora em dia útil, das 07:00 às 10:30 e 
das 13:30 às 16:00 no Depósito central da prefeitura Municipal de Aquidauana, rua



Estevão Alves Corrêa, 1763 - Bairro Centro dentro do prazo de 10 (dez) dias após 
solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde a qual emitirá a devida 
autorização de fornecimento/ordem de serviço podendo ser entregue pessoalmente 
ou enviada ao e-mail informado na proposta, onde o prazo para entrega e/ou início 
da prestação do serviço começará a contar no primeiro dia útil após o envio do e- 
mail, cumpridos rigorosamente todas as obrigações, sob pena de rescisão 
contratual.
6.2 Os itens deverão ser entregues de acordo com os descritos no documento 
autorizativo para tal (requisição ou autorização de fornecimento - AF) e em 
conformidade com os quantitativos e especificações descritas no Termo de 
Referência, bem como quando ocorrer à substituição daqueles que não estejam em 
conformidade com as referidas especificações será de inteira responsabilidade do 
fornecedor
6.3 O recebimento dos itens se efetivará, mediante termo de recebimento, recibo ou 
do devido Carimbo de Recebimento no verso da Nota Fiscal/Fatura, conforme o 
caso, assinados pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato/Ata, após a verificação da 
qualidade, quantidade, características e especificações do item pelo Fiscal, 
devidamente identificado, designado pelo Gestor da pasta nos seguintes termos:
a) Se a empresa deixar de atender dentro do prazo estabelecido sem justificativa por 
escrito aceito pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas no edital 
que originou a presente Ata de Registro de Preços.
b) Todo e qualquer atendimento/fornecimento fora do estabelecido na presente Ata 
e no Edital que a originou, será imediatamente notificado à empresa vencedora que 
poderá ser obrigada a reparar o mesmo, o que fará prontamente, ficando entendido 
que correrá por sua conta e risco tais substituições, refazimentos ou ressarcimentos.
c) Serão recusados os itens que não atendam as especificações exigidas pelo 
Município.
6.4 Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não 
retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis da convocação, o Município convocará a segunda classificada para efetuar o 
fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, poderão ser 
aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
6.5 A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira 
classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

7. Pagamento

7.1 O pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo 
de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente 
atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante 
apresentação da Nota Fiscal eletrônica, acompanhada dos seguintes documentos:

7.1.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social 
- CND (INSS), mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com 
efeitos de negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União;

7.1.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de 
.G Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido



pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do 
proponente, na forma da Lei;

7.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de 
Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido 
pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do 
proponente, na forma da Lei;

7.1.4 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

7.1.5 A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na 
apresentação de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, 
emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho.

8. Vigência do contrato ou Ata de Registro

8.1 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data 
da sua assinatura.

9. Indicação de fiscal de contrato

9.1 - Fica designado como fiscal do presente contrato o Sra. Sra. Melissa Lanzillotti 
Pacheco CPF n 0 596.168.811-91, conforme dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93 
e designado como suplente a Sra Valéria Riquelme de Lima - CPF n° 018.592.631- 
27.

9.2 - Fica designado como Gestor do presente contato a Sra. Janaina Toledo Nunes 
CPF n° 892.174.461-49.

9.3 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Administração 
Municipal por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, a qual 
designará servidor para exercer a função de Fiscal do Contrato;

9.4 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do 
Poder Público ou de seus gestores.

9.5 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 
prestados, se em desacordo com os termos pactuados. Quaisquer exigências da 
CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA.

10 - Informações Complementares



10.1- Garantir a qualidade do item fornecido, prestando as necessárias informações 
quando solicitadas, e assegurando a sua substituição no máximo em 24 (vinte e 
quatro) horas, se for constatada alguma falha.

10.2 - Responsabilizar-se pelos danos causados a contratante ou terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato.

10.3 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

11- Obrigações da contratada

11.1 - Executar o objeto do Edital e fornecer o item/ prestando o serviço com 
conformidade com o Edital e seus anexos, parte integrante do presente contrato;

11.2 - A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento 
efetuada no prazo máximo de 05 (cinco) dias que começará a contar no primeiro dia 
útil após o recebimento por parte do Fornecedor.

11.3 - Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os 
mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.

11.4 - Caso a Licitante não fornecer o item requisitado, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará 
a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim 
sucessivamente quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos às 
penalidades cabíveis.

11.5-0 item deverá ser entregue acompanhado de notas fiscais, ANEXADA À 
RESPECTIVA REQUISIÇÃO, dela devendo constar o número do Pregão e do 
Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo 
recebimento do item, o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais 
exigências legais.

11.6 - Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 - Código de Defesa 
do Consumidor.

11.7 - Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas 
adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.

11.8 - São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, 
diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas 
incidentes.

11.9 - Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo 
requisitante, em dias úteis das 07:00 às 10:30 e das 13:30 às 16:00 horas.



12. Obrigações do contratante 

12.1 - Indicar à Contratada seu respectivo saldo, visando subsidiar os pedidos, 
respeitada a ordem e quantitativos a serem fornecidos.

12.2 - Emitir autorização de compra.

12.3 - Aplicar as penalidades cabíveis, nas situações previstas no edital.

12.4 - Rejeitar o item entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela 
Contratada.

12.5 - Efetuar o pagamento dentro das condições estabelecidas no edital.

Janflwffiíedo Nunes
COKN-MÊK72.783 - ENE ESR



Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Registro de preço para aquisição futura de cadeiras odontológicas para atender ESF's dos 
Distritos de Camisão, Piraputanga e do Morrinho.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 CADEIRA ODONTOLÓGICA - - Consultório 
odontológico composto por cadeira, pedal 
multifuncional, equipo, unidade auxiliar e refletor. 
Cadeira com linhas arredondadas, estrutura 
construída em aço maciço, com tratamento 
anticorrosivo e capas em ABS injetado com 
proteção anti-UV, proporcionando maior 
segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. 
Base com desenho ergonômico, totalmente 
protegida por debrum antiderrapante. Não 
necessita ser fixada ao piso. Apoio dos braços: 
dois braços, sendo 1 fixo e outro rebatível. 
Encosto de cabeça: anatômico, removível, 
bi-articulável e com regulagem de altura, com 
movimentos anterior, posterior e longitudinal e 
sistema de trava por alavanca. Estofamento: 
amplo com apoio lombar ressaltado, montado 
sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano 
injetado de alta resistência, espuma de excelente 
qualidade revestida com material laminado, sem 
costura, atóxico e antichamas, cor a escolher. 
Possuir caixa de ligação integrada otimizando 
espaço dentro do consultório. Ambidestro. 
Sistema de elevação eletromecânico acionado por 
moto-redutor de baixa tensão com 24 volts 
proporcionando baixo nível de ruído. Sistema tipo 
pantográfico de elevação confeccionado em chapa 
de aço, oferecendo maior resistência e 
capacidade de elevação de até 200 kg. Altura 
aproximada do assento em relação ao solo: 
mínima de 480 mm e máxima de 830 mm. Tensão 
de alimentação: 127/220 V~. Frequência da rede 
de alimentação: 50/60 Hz. Consumo de potência: 
350 VA. Acionamento pelo pedal joystick acoplado 
a base fazendo um corpo só: 3 programações de 
trabalho, volta automática à posição zero, posição 
de cuspir, bloqueio de movimentos, acionamento 
do refletor, subida e descida do assento e 
encosto. Pedal progressivo para o acionamento 
das peças de mão nos engates do equipo, 
possibilitando o controle da velocidade e com 
acionamento em qualquer ponto do pedal. 
Composição do equipo: 1 seringa tríplice, 1 
terminal com spray para alta rotação, 1 terminal 
para micromotor pneumático. Braços: pneumático, 
com regulagem vertical e afastamento lateral. 
Seringa tríplice: bico giratório, removível e 
autoclavável. Mangueiras: lisas, arredondadas e 
flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção 
automática das pontas através de válvulas 
pneumáticas individuais, possibilitando leveza no 
seu acionamento. Tampo de inox: removível e 
fácil de limpar, garantindo mais praticidade e 
resistência à corrosão. Reservatórios translúcidos 
de 1000 ml para água das peças de mão e seringa 
tríplice. Estrutura do equipo construída em aço 
com corpo em ABS injetado com proteção 
anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, 
polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento 
fosfatizado resistente a corrosão e materiais de 
limpeza. Puxadores bilaterais. Unidade de água e 
cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla 
mobilidade que permite aproximação do auxiliar 
ao campo operatório. Composição da unidade de 
água: 2 suctores de saliva ( podendo ser do tipo 
Venturi, Vac Plus ou Bomba a Vácuo) e seringa 
tríplice com bico giratório, removível e 
autoclavável. Sistema pneumático para 
acionamento automático do suctor. Mangueiras: 
lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem 
ranhuras ou estrias com filtro de detritos e engate 
rápido que conectam facilmente sem a 
necessidade de ferramentas. Acionamento elétrico 
da água na cuba e porta-copo. Sistema de 
regulagem da vazão da água: permite a 
regulagem fina do fluxo de água. Cuba da 
cuspideira em cerâmica, profunda e de fácil 
remoção para higiene e assepsia com ralo para 
retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado

UN 3,00 38.326,07 114.978,21
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Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA

•na base da cadeira. Condutores de água que
Itens banham a cuba e o porta-copo construídos em

aço inox, removíveis e autoclaváveis. Estrutura da 
unidade de água construída em aço com corpo em 
ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa 
de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em 
estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado 
resistente a corrosão e materiais de limpeza. 
Refletor com 5 pontos ( lâmpadas) de LED com 
3 intensidades ajustáveis de iluminação ( 5 LEDs 
- 15.000/25.000/35.000 Lux) . Tecnologia de 
iluminação com luz com menor consumo de 
energia e foco de luz retangular, aumentando o 
tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal 
e não gerando desconforto na região dos olhos do 
paciente. Cabeçote em material resistente, com 
alta giro total, leve, com alta durabilidade e ampla 
mobilidade em diversas posições. Protetor frontal: 
removível, construído em material resistente e 
transparente, protege o sistema óptico contra 
aerossol. Puxadores bilaterais em forma de alça e 
autoclaváveis que possibilitam o isolamento 
evitando o risco de contaminação cruzada.
( Gnatus, Dabi Atlante, Kavo) 
Solicito o catálogo do produto para apreciação 
prévia.

Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

Total da Coleta: 114.978,21

Valor Total estimado da aquisição: 114.978,20 (cento e quatorze mil novecentos e setenta e oito reais e 
vinte centavos).

Justificativa : Conforme solicitação contida na Cl n° 79/2021/COMPRAS-SESAU do dia 23 de março de 
2021.

Prazo de entrega: 10 dias após emissão da AF

Condições de Pagamento: 30 dias após emissão da NF atestada

Local de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANA

Unidade Fiscalizadora: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANA

Aquidauana(MS), 23 de Junho de 2021

AUTORIZO:_____ _________________________________________

tío Cvma Junior
•ssessoí Especial 
latríci*íq/No 16616
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