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RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos para uso da Equipe de Saúde 
Bucal da Unidade Básica de Saúde do Município de Paim Filho/RS dentro do 
programa Rede Bem Cuidar. 
 
I – Fica retificado o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2023, do Município de Paim 
Filho – RS, passando para a seguinte redação abaixo: 
 
ONDE SE LÊ: 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS  

Item 
Quant./ 

Unid. 
Descrição Materiais Marca 

Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 1 UN. 

CADEIRA ODONTOLÓGICA 

COMPLETA 
(equipo, sugador, refletor, cuba, terminais, 
cabeceira, seringa tríplice, peça reta, contra 
ângulo, caneta rotação) 

 23.714,37 23.714,37 

02 1 UN. 

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DE 

PISTÃO ISENTO DE ÓLEO SILENCIOSO 

COM GABINETE ACÚSTICO MSV 6/30 

VOLUME DO RESERVATÓRIO 29 

LITROS, POTÊNCIA 1HP, 220V  

 4.682,75 4.682,75 

03 2 UN. 

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PARA 

PROFILAXIA COM JATO DE 

BICARBONATO 

 3.550,53 7.101,06 

04 1 UN. RX ODONTOLÓGICO   11.739,70 11.739,70 

05 1 UN. CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA  293,00 293,00 

06 2 UN.  
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA – 

220V, 1500W, 30 LITROS, 50/60Hz, 10A 
 6.806,75 13.613,50 

07 2 UN. MOCHO PROFISSIONAL  873,50 1.747,00 

VALOR TOTAL R$ 62.891,38 

 

LEIA-SE:  

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS  
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Item 
Quant./ 

Unid. 
Descrição Materiais Marca 

Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 1 UN. 

CADEIRA ODONTOLÓGICA 

COMPLETA 
(Equipo, sugador, refletor, cuba, terminais, 
cabeceira, seringa tríplice, peça reta, contra 
ângulo, caneta rotação) 
 

CADEIRA  
 

 Base construída em aço maciço com 

debrum antiderrapante, com tratamento anti-
corrosivo e pintura a base de epóxi.  

 Caixa de ligação integrada a base da 

cadeira.  

 Botão on/off, localizado na lateral da base da 
cadeira facilitando o acesso do profissional 
para desligar o equipamento no final do 
expediente, evitando contratempos elétricos.  

 Estofamento em pvc  

 Pedal de Comandos com três programações 
de trabalho, volta à posição zero automática.  

 Sistema de elevação, Eletromecânico 

acionado por moto-redutor de baixa tensão 
com 24 volts com sistema eletrônico integrado 
de baixa voltagem: 24 volts.  

 Tensão de alimentação, 220V ~ 50/60Hz.  

 Comando de pé conectado à base da 

cadeira, de fácil acesso pelo 

Profissional/Auxiliar; com os movimentos de 

subida e descida do assento e encosto; três 

posições de trabalho programáveis com 

movimentos automáticos e sincronizados de 
elevação e inclinação, reguláveis conforme o 

biótipo do profissional; volta a zero, que 
agiliza o retorno do paciente à posição inicial; 
interrupção dos movimentos automáticos com 

um simples toque em qualquer comando; liga e 

desliga do refletor, tornando a operação 

biossegurança e exigindo menor esforço, com 

três intensidades de luz, programáveis na 
faixa Alta, Média e Baixa. Desligamento do 
refletor automático ao se pressionar a tecla de 
volta a zero.  

 Encosto da cabeça anatômico, removível, bi-

articulável e com regulagem de altura, com 
movimentos anterior, posterior e longitudinal e 
sistema de trava por alavanca.  

 Fusíveis de proteção para alimentação, que 
proporciona segurança no sistema elétrico da 
cadeira contra oscilações de tensões e corrente. 
 

EQUIPO  
 

 Equipo odontológico acoplado à cadeira, 

braço articulado com formato redondo, 
mobilidade horizontal e vertical, com 
travamento pneumático com um simples toque, 

 23.714,37 23.714,37 
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permite movimentar ou fixar o equipo na 
posição desejada, sem necessidade do 
profissional sair da posição de trabalho. 
 
Composição:  
 

 01 Seringa tríplice.  

 01 terminal com spray para alta rotação.  

 01 terminal sem spray para micromotor 
pneumático. 

 Pedal progressivo para o acionamento das 
peças de mão nos terminais do equipo, o que 
possibilita o controle da velocidade e com 
acionamento em qualquer ponto do pedal.  

 Seringa tríplice com Bico giratório, 
removível e autoclavável.  

 Mangueiras leves e flexíveis com os cantos 
lisos e arredondados, facilitando a limpeza e 
desinfecção. Unidade de Água  

 Com cuba de porcelana removível, 01 Suctor 
de saliva a ar (Sistema Venturi). 

 Com abertura de 90°.  
 
Refletor  
 

 Luz LED com espelho multifacetado com 
tratamento multicoating.  

 Puxadores bilaterais  

 Cabeçote produzido em material resistente, 
com giro de 620º e Intensidade: 8.000 a 25.000 
LUX 

02 1 UN. 

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DE 

PISTÃO ISENTO DE ÓLEO SILENCIOSO 

COM GABINETE ACÚSTICO MSV 6/30 

VOLUME DO RESERVATÓRIO 29 

LITROS, POTÊNCIA 1HP, 220V  Garantia 

de 12 meses. 

 4.682,75 4.682,75 

03 2 UN. 

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PARA 

PROFILAXIA COM JATO DE 

BICARBONATO 
Sistema eletrônico acoplado a um transdutor 
piezoelétrico que transmite a peça de mão, 
movimentos oscilatórios conjugados, atingindo 
frequências na faixa de 29KHz a 32KHz que 
não gere agressão ao esmalte do dente e não 
gere calor. Bicarbonato de sódio para o 
jateamento de superfícies; chave liga/desliga; 
chave seletora ultrassom ou jato de 
bicarbonato; sintonia automática de frequência, 
ajuste do nível da potência ultrassônica; escala 
dos níveis de potência por cores; caneta do 
ultrassom com sistema de capa removível e 
autoclavável; caneta do ultrassom com jato de 
bicarbonato com sistema de remoção do bico 
misturador para limpeza e autoclavagem; 
pressurização interna do ar e da água através 
dos terminais de entrada; sistema 
eletropneumático sincronizado com válvulas; 

 3.550,53 7.101,06 
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depressurização interna do bicarbonato de 
sódio da válvula até a válvula de mão, através 
de varredura automática; registros de ajuste 
fino para controle de água e ar; reservatório do 
bicarbonato de sódio resistente e com tampa 
transparente; filtro de ar com drenagem 
semiautomática; ultrassom com jato; peças de 
mão anatômicas com mangueiras lisas, leves e 
flexíveis; pedal para acionamento; kit para 
esterilização. Com registro na ANVISA e 

garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses. 

04 1 UN. 

RX ODONTOLÓGICO Com temporizador 
digital centesimal, especialmente desenvolvido 
para utilização com sensores radiográficos 
digitais, proporciona redução do tempo de 
exposição à radiação e, também é indicado para 
filmes convencionais; coluna móvel com base 
em 04 rodízios; colunas super estáveis; 
composto por braço tipo pontográfico (quando 
modelo pontográfico), que permite maior 
alcance e utilização na smais variadas posições; 
tubo (ampola) com ponto focal de 0,8 x 0,8mm, 
filtração com equivalência de alumínio de 
3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado 
em polímero radiopaco para evitar radiações 
secundárias; enrolamento toptalmente imerso 
em óleo especial, disparador manual a distância 
de 5 metros, devidamente testado por órgão 
competente, respeitando as normas de proteção 
radiológica vigentes e elaboradas pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear; 
Alimentação 220V; Potência 1500w. Com 
registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 
12 (doze) meses 

 11.739,70 11.739,70 

05 1 UN. 

CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA  
Angulagem para entrada das mãos, com caixa 
moldada em prolipopileno (PP); fácil remoção 
das luvas para assepsia; base removível, 
facilitando coleta de resíduos, limpeza e 
desinfecção; com alojamento para os 
recipientes que contém líquidos, evitando que 
os mesmos fiquem soltos; visor acrílico 
destacável, com ótima transparência e total 
filtragem da luz; batentes de silicone no fundo 
da base, proporcionando total aderência no 
local de trabalho, facilitando o manuseio; 
permite a visualização no interior. Com registro 
na ANVISA e garantia de, no mínimo, 12 
(doze) meses. 

 293,00 293,00 

06 2 UN.  
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA – 

220V, 1500W, 30 LITROS, 50/60Hz, 10A 
 6.806,75 13.613,50 

07 2 UN. 

MOCHO PROFISSIONAL 
Mocho odontológico com sistema de elevação 
do assento com pistão e o de descida 
pressionado pelo peso do usuário. Ambos os 
movimentos são acionados através de uma 
alavanca sub-lateral direita e amortecidos por 
um sistema de gás pressurizado que permitem 
movimentos suaves e o posicionamento na 

 873,50 1.747,00 
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altura desejada.  

 Com cinco rodízios duplos. 

VALOR TOTAL R$ 62.891,38 

 

II - Fica alterada a data de abertura das propostas para o dia 16 de fevereiro de 

2023, às 14h00min (horário de Brasília-DF). 

 

III – Os demais itens e subitens constantes do Edital do Pregão Presencial nº 

003/2023, permanecem inalterados. 

 

Paim Filho/RS, 08 de fevereiro de 2023. 

 
_______________________ 

GABRIELA URIO 
Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


