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Termo de Referência

Processo..: 23081.050722/2018-95 196 / 2018 Data da Emissão: 15/10/2018Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 05/11/2018 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 BANCADA PARA LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR COMPLETA MONTADA PARA 20  
POSIÇÕES/LUGARES/ALUNOS COMPOSTA DE:
A) Bancada Mutidisciplinar com 20 lugares (2x10) composta por uma estrutura metálica 
pintada com esmalte sintético, com uma tomada elétrica para cada lugar. Tampo fabricado 
em Granito Cinza proporcionando uma superfície sólida, resistente ao atrito e substâncias 
químicas, a porosidade é nula e as emendas imperceptíveis impedindo o acúmulo de micro 
organismos nocivos à saúde;
B) Suporte Conjunto suporte duplo para dois cabeçotes de refletores composto por uma 
coluna vertical de sustentação em tubo redondo de aço ABNT 1020 1.3/4” com parede de 
1,5 mm de espessura que contém na parte superior uma flange de articulação em alumínio 
fundido onde são acoplados dois braços com raio em uma das extremidades e sistema de 
acoplamento de cabeçote de refletor odontológico na outra, confeccionado com tubo 
redondo de 1.1/4” com parede de 1,2 mm de espessura. Possui tratamento superficial com 
aplicação de fundo anticorrosivo e acabamento com tinta eletrostática. O suporte é fixo no 
tampo de granito por meio de arruelas de acabamento, porca e contra-porca, 
C) Cabeçote do refletor com puxador de alumínio incorporado e espelho multifacetado com 
tratamento multicoating que produz luz fria uniformemente distribuída, temperatura de cor 
de 5500? kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18cm à 80cm de distância com 20.000 
Lux, lâmpada halógena 12V x 55W, sistema de troca fácil da lâmpada (sem a utilização de 
ferramentas), protetor da lâmpada e espelho em policarbonato transparente, interruptor 
ergonômico que permite seu acionamento sem a utilização das mãos, transformador com 
seleção de voltagem 110/127/220V e pintura lisa;
D) Kit de suportes para peças de mão e engates de canetas de alta rotação com opção de 
instalação em armário, mesa auxiliar ou bancada para uso em prótese, sistema 
pneumático com seleção automática das pontas controlado por um bloco de acionamento 
pneumático (sistema BAP) fabricado em metal não ferroso com banho de proteção por 
níquel químico, suporte de pontas maciço em poliacetal com formas arredondadas, 
reservatório de água tipo Pet para alimentação das pontas, 1 seringa tríplice totalmente 
fabricada em latão cromado fosco, 3 terminais sendo 2 com conexão dois furos para 1 alta 
rotação e 1 micro motor e mangueiras lisas tipo oblate.
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


