TERMO DE RETIFICAÇÃO III
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.

DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÉDICOS E
ODONTOLÓGICOS, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste
instrumento:
Tendo em vista o pedido de impugnação do Processo Licitatório Pregão Eletrônico 28/2018 interposto pela
licitante Dental Alta Mogiana Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. CNPJ 05.375.249/0001-03. Que
alega direcionamento de Marca no descritivo do referido ITEM 13.
Esclarecemos que em nenhum momento houve a intenção de direcionamento de marca ou modelo de
equipamento, visto que esta administração é sabedora de que há mais de uma marca/fabricante que atendem ao
descritivo. No intuito de não prejudicar o andamento e a urgente necessidade de finalizar este processo
Licitatório por esta Administração, determinam-se as seguintes decisões:



Modificar o descritivo "Unidade Auxiliar acoplada a cadeira, rebatível com angulação de
45°", para apenas: "Unidade Auxiliar acoplada a cadeira".



No que se refere ao item do descritivo "Acionamento dos movimentos da cadeira feitos
através de comando de pé independente e móvel, com todas as funções da cadeira e peças de
mão integradas", modifica-se para: "Acionamento dos movimentos da cadeira através de
comando de pé independente móvel ou acoplado a cadeira, com todas as funções da cadeira e
peças de mão".

Portanto, decidimos pelo acolhimento da impugnação, posto que tempestiva a fim de RETIFICAR o descritivo
do ITEM 13 do Edital de abertura que fica com a seguinte redação:

“Cadeira Odontológica Completa (equipo/unidade auxiliar/refletor): Base da cadeira em chapa de aço maciça
com isolação em PVC e tratamento anticorrosivo evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de
fixação no piso, cabeceira biarticulada e anatômica, braço direito escamoteável, estofamento anatômico extra
macio com espuma de poliuretano no encosto e apoio lombar e espuma laminada no assento revestido em PVC
lavável e sem costura, cadeira contendo 8 movimentos sendo 4 individuais e 4 automáticos sendo 03 posições
programáveis pelo CD, volta a zero, posição de trabalho 1 e 2 e ultima posição programada. ACIONAMENTO
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DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA FEITOS ATRAVÉS DE COMANDO DE PÉ INDEPENDENTE E
MÓVEL E OU ACOPLADO A CADEIRA, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas. Caixa
de comando externa ou incorporada a cadeira com mangueiras embutidas, superfícies aparentes com pintura lisa.
Equipo acoplado a cadeira com braço pantográfico flexível e travamento pneumático, com no mínimo 03
terminais (01 terminal para alta rotação com encaixe tipo borden ar-água-spray – 01 terminal para baixa rotação
com encaixe tipo borden ar-água-spray – 01 terminal com mangueira e seringa tríplice, com regulador de pressão
ar água independente para cada terminal), com suporte para até 4 pontas (sem opcional), bandeja em aço inox,
estrutura em aço, mangueiras lisas e flexíveis. Mesa com puxadores bilaterais e pontas arredondadas em material
de alta resistência. UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA, COM TUBULAÇÃO EMBUTIDA,
SEM MANGUEIRA CORRUGADA EXPOSTA, estrutura em material de alta resistência, com cuba de
porcelana ou cerâmica esmaltada removível e de fácil limpeza, com ralo separador de detritos, sistema de água
para enxágue da cuspideira regulado através de registro, com no mínimo 02 suportes sendo 01 terminal para
Sugador tipo Venturi acionados automaticamente ao ser retirado do suporte. Refletor acoplado a cadeira com
acendimento no pedal de comando, com lâmpada halógena luz branca de fácil troca com intensidade mínima de
20.000 lux, monofocal, controle da iluminação no comando de pé, espelho multifacetado e protetor de espelho.
Com braço multiarticulado, acionamento automático do refletor ao executar as funções da cadeira.O conjunto
deverá suportar peso com até 130 kg no mínimo com periféricos já incluídos. Voltagem Bivolt (110/220 v) com
rele de partida e fusível de proteção. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na
ANVISA. Garantia Mínima de 12 meses. Apresentar Catálogo de Marca e Modelo da Cadeira Odontológica que
atenda ao Descritivo. Obs.: a instalação deverá ser feita por técnico autorizado e a empresa vencedora da
licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do mesmo, tanto na instalação como no período de
garantia caso necessário.”
As demais condições do edital, inclusive valores e data de abertura, permanecem inalteradas.

É a retificação.

Município de Rio Negro, 20 de abril de 2018.
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