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Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Edital - 153/2018 

 

 

 

1.  Órgão demandante  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

Faculdade de Veterinária / Hospital de Clínicas Veterinárias  

Coordenador do Projeto: Professor Daniel Guimarães Gerardi 

 

2.  Fiscalização do contrato e Comissão Técnica  

 

2.1. São responsáveis pela fiscalização do contrato e integrantes da Comissão Técnica desta Seleção Pública: 

 

Daniel Guimarães Gerardi   

Coordenador do Projeto 

 

Simone Pinto Maidana 

Farmacêutica 

Tatiane Mottin 

Médica Veterinária 

 Marcele Muccillo 

Médica Veterinária 

Paula Gonzalez 

Médica Veterinária 

 

2.2. Para contato e esclarecimentos técnicos falar com Simone Pinto Maidana fone (51) 3308-8054.  

 

Observação: Durante a fase de cadastramento das propostas, os interessados nesta Seleção Pública deverão 

encaminhar seus questionamentos, dúvidas e críticas ao edital para a FAURGS utilizando o e-mail: 

faurgs.compras@ufrgs.br. 

 

3.  Lotes de aquisição 

 

    LOTE 01 

 

Item 

 

Quantidade   Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 01 UNIDADE  R$ 2.142,00 R$ 2.142,00 

 

EQUIPO ODONTOLÓGICO / 4 PONTAS COM: 

 

- TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO REFRIGERADO; 

- TERMINAL DE BAIXA ROTAÇÃO; 

- SERINGA TRÍPLICE; 

- TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO REFRIGERADO PARA ULTRASSOM SONIC BORDEN 2000N; 

- RESERVATÓRIO PARA ÁGUA; 

- PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS; 

- SISTEMA ANTI REFLUXO, VÁLVULA ANTI RETRAÇÃO. 

 

MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: 

 

- KAVO 

- DENTSCLER 

- DENTOMIX 

 

Obs: Serão aceitas outras marcas desde que atendam a descrição acima. 
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Item 

 

Quantidade   Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

02 02 UNIDADES  R$ 374,77 R$ 749,54 

 

CONTRA ÂNGULO INTRA  

 

- Tecnologia B-SAFE (nanotecnologia Dabi Atlante) 

- Corpo de alumínio anodizado 

 

- Contra-ângulo 1:1 

- Cabeça reduzida 

- Fixação da broca por trava 

- Engate intra 

- Eixo com diâmetro entre 2,334 e 2,350mm 

- Autoclavável até 135º 

 

MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: 

 

- CALU 

- DENTSCLER 

- DENTOMIX 

 

Obs: Serão aceitas outras marcas desde que atendam a descrição acima. 

 

Item 

 

Quantidade   Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

03 02 UNIDADES  R$ 508,00 R$ 1.016,00 

 

TURBINA EXTRA TORQUE  

 

- Rotores balanceados: com baixo nível de ruído e vibração, garante menos estresse para o dentista e paciente. 

- Peso ideal: projetada para compensar o peso e a força das mangueiras, o que impede a força contrária em 

relação ao movimento da caneta do campo de trabalho. 

- Spray triplo: com distribuição simétrica, evita o superaquecimento na região de corte da broca. 

- Acoplamento Borden. 

- Sistema Press Button. 

- Rotação: 280000 – 380000rpm. 

- Torque: 0,13Ncm. 

- Ruído: 64dbs. 

- Pressão do ar: 32lbs. 

- Autolavável. 

- Longa vida útil. 

- Ergonomicamente perfeita para trabalhos precisos. 

- Recartilha soft. 

 

MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: 

 

- KAVO 

- DENTSCLER 

 

Obs: Serão aceitas outras marcas desde que atendam a descrição acima. 
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Item 

 

Quantidade   Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

04 02 UNIDADES  R$ 532,00 R$ 1.064,00 

 

MICROMOTOR INTRA  

 

- Spray interno. 

- 5.000 a 20.000 rpm 

- Sistema INTRAmatic. 

- 1.000 ciclos de esterilização. 

- Sentido de rotação ajustável. 

- Baixo nível de ruído. 

- Rotação máxima de acionamento 20.000 rpm com inversão de rotação. 

- Acoplamento Borden (dois furos) com regulagem do spray na mangueira. 

- Pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol²). 

- Esterilizável por mais de 1000 ciclos em autoclave. 

 

MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: 

 

- KAVO 

- DENTSCLER 

 

Obs: Serão aceitas outras marcas desde que atendam a descrição acima. 

 

Item 

 

Quantidade   Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

05 02 UNIDADES  R$ 668,00 R$ 1.336,00 

 

Peça de mão para remoção de tártaro 

 

- Pressão de acionamento: 220 kpa. 

- Vibração elíptica de 6.000Hz. 

- Consumo de ar: 24-30l/min. 

- Agulha de limpeza. 

- Haste de limpeza. 

- A ponteira possui giro de 360º. 

- Peso: 190g. 

- Bivolt. 

- Acompanha: 1 Ponteira Universal nº5 + 1 Chave para Ponteira + 1 Agulha + 1 Junta de Engate. 

- Indicado para remoção de placa bacteriana, biofilme não mineralizado, manchas residuais e camada oxigenada 

do amálgama. 

 

MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: 

 

- KAVO 

- DENTSCLER 

 

Obs: Serão aceitas outras marcas desde que atendam a descrição acima. 

 

VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITAVEL DO LOTE: R$ 6.307,54 

 
4.  Informações gerais para elaboração de proposta e contratação 

 

4.1. A empresa interessada nesta Seleção Pública deverá informar, no ato de cadastramento de sua proposta no 

pregão, a marca do produto ofertado, sob pena de desclassificação da etapa de lances. 
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4.2. Todos os produtos desta contratação deverão ser entregues no local indicado abaixo: 

 

Departamento de Patrimônio e Almoxarifado da UFRGS 

Av. Bento Gonçalves, 8670 – Bairro Agronomia – Porto Alegre, RS 

Telefone: (51) 3308-7054 

Horário de entrega: das 08:30 h até as 12:00 h e das 13:00 h até as 17:00 h. 

 

4.3. Prazo de entrega: Os itens deverão ser entregues em até 15 dias úteis, a contar do recebimento do pedido de 

fornecimento mediante Autorização de Compra.  

 

4.4. Prazo de garantia dos materiais: No mínimo de 06 meses após a entrega. 

 

4.5. Não conformidades com os produtos entregues serão de inteira responsabilidade do fornecedor, cabendo-lhe 

custear todas as despesas de remessa do novo produto em substituição ao produto rejeitado, isto no mesmo prazo de 

5 dias úteis, a contar da comunicação do parecer técnico do HCV. 

 

4.6. A critério da Comissão Técnica desta Seleção Pública, a empresa vencedora poderá ser diligenciada para fornecer 

amostra do produto ofertado para fins de aprovação definitiva de sua proposta comercial, sem qualquer custo adicional 

ao contrato, devendo providenciar a entrega no prazo máximo de 5 dias úteis após o recebimento do pedido.  

 

5.   Pagamento 

 

Pagamento em até 20 dias corridos após a entrega. 

 

 

 

Observações: 

 

A) Deve constar na proposta a seguinte declaração: 

“Estão incluídos nesta proposta todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, 

diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta seleção pública, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. ” 

 

B) A proposta apresentada pela empresa arrematante deverá ter prazo mínimo de 60 dias de validade. 

 

C) Para esta Seleção Pública o fornecimento de bens/serviço será em parcela única. 

 
D) Os e-mails referentes ao processo deverão conter o seguinte ASSUNTO: “EDITAL 153/2018”. 

 


