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O(A) Secretaria Municipal de Planejamento, Edna Maria Lopes Dias , no uso de suas atribuições legais, com
base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 145/2020 na modalidade REGISTRO DE
PREÇOS (PREGAO) Nº 091/2020, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
-SEMSA, e o adjudica para as empresas:
Não Ofertados
Item
2,00

Unidade

CPF/CNPJ:
Qtde

UN

V. Unit.

6,00

V. Total

Marca

0,00

DESCRIÇÃO:
APARELHO PARA SEDAÇÃO CONSCIENTE
inalatória para uso em odontologia (odontopediatria, PNE, cirurgia e clínica geral). Interrupção automática do fluxo de N2O. Botão de refluxo de oxigênio. Botão
on/off. Ajustagem automática de N2O. Válvula anti-refluxo. Proteção hipóxica. Garantia Mínima 12 meses
Apresentar catálogo para análise

Desconto Ofertado
3,00

UN

0,00%

4,00

0,00

DESCRIÇÃO:
BISTURI ELETRICO
Possibilidade de programação de procedimentos cirúrgicos e armazenamento dos mesmos
- comandos através de teclas .
- Uso: Em clinica odontologia
Acionamento por teclas
. Comando através de pedal ou na própria, caneta porta-eletrodo.
Comando digital: permite acionar o equipamento com um leve toque na própria caneta porta-eletrodo, diminuindo sensivelmente o tempo cirúrgico.
Deve ser Projetado de acordo com as exigências específicas para uso em Odontologia o
Adequado a todas as aplicações da eletro cirurgia como: CORTE, COAGULAÇÃO, FULGURAÇÃO e DESSECÇÃO.
Corte, Blend e Coagulação separados.
Facilmente transportável, com alça basculante.
Uso apropriado em: gengivectomia, biopsia (sem sangramento), tratamento de canal, remoção de tecido mole, técnicas de periodontia, abertura de abcessos e de dentes
não rompidos, etc.
Garantia mínima de 12 meses do fabricante Aparelho completo pronto para uso acompanhado de acessorios, caneta pronto para uso.
Apresentar catálogo para análise
REGISTRO ANVISA

Desconto Ofertado
10,00 UN

0,00%

10,00

0,00

DESCRIÇÃO:
Gaveteiro
- Clinico Odontológico com Rodizios
-gaveteiro clínico em MDF (15mm) com revestimento laminado possuindo 04 rodízios em nylon rígido de alta resistência;
-Composto por 6 gavetas , sendo 3 com profundidade de aproximadamente 6 cm, duas com profundidade de 12 cm e uma com profundidade de 24 cm. Todas com
bojos em abs arredondados, fundo de madeira e laterais em aramado.
-Gavetas com Corrediças em metal com pintura epóxi com rodízios com stop e deslize suave, aplicada com pequeno desnível
- Tampo em MDF
( 30mm), revestido em laminado;
- Puxador em alumínio na cor branca,
-gaveteiro na cor branca
Apresentar catálogo para análise
Montagem por conta do fornecedor

Desconto Ofertado

0,00%
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16,00 UN

4,00

0,00

DESCRIÇÃO:
Motor
Rotatório para Endodontia
- Aparelho para instrumentação rotatória com controle de torque e de velocidade, a bateria, painel de LCD, velocidade de 140-550rpm e 5 programas para limas. Com
redução 16:1, reversão automática e alarme sonoro para trabalho a 50% e 75%.
Garantia mínima de 12 meses do fabricante
Apresentar catálogo para análise

Desconto Ofertado

0,00%

Total para Este Fornecedor:
ATUANTE COMERCIAL LTDA ME
Item
8,00

Unidade
UN

Qtde
60,00

V. Unit.
368,96

CPF/CNPJ:
V. Total
22.137,60

0,00
03.479.428/0001-57

Marca
DENTFLEX
FX 110 1:1

CONTRA ANGULO
DESCRIÇÃO:
BAIXA ROTAÇÃO
Indicado para o preparo de cavidades,remoção de tecido cariado, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de
prótese. Cabeça montada com rolamentos, evitando o super aquecimento. Sistema de fixação de brocas por trava.
Rotação de 5.000 a 20.000 rpm..
Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente.
Esterilizável em autoclave até 135°C.
Fabricado em liga de alumínio e aço inoxidável.
Para uso odontologico.
Apresentar catálogo para análise da coordenação DENTFLEX FX 110 1:1

Desconto Ofertado
9,00

UN

15,00

0,00%
565,

8.475,00

KONDENTEC
H LED 6

DESCRIÇÃO:
Fotopolimerizador
Odontologico Indicado para fotopolimerização de resina composta, ionômero e adesivo. Bateria de lítio. Sem fio. Com 2 baterias. Tempo de aplicação disponível
(5,10,15,20s). Bivolt automático. Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Ponteira em fibra ótica, autoclavável, condutora de luz, giro 360ºC. Luz fria
(azul) gerada por LED de alta potência. Intensidade de luz constante independente do nível de carga da bateria.
Apresentar catálogo para análise da coordenação. KONDENTECH LED 6

Desconto Ofertado
13,00 UN

4,00

0,00%
1999,

7.996,00

SCHUSTER
FINEPEX

DESCRIÇÃO:
LOCALIZADOR APICAL
100% digital.
Sensores luminosos e auditivos.
Marcação a partir de 2mm.
Acompanha: 2 alça labial + 2 ponteiras + 1 cabo. Manual em portugues
Garantia mínima de 12 meses do fabricante
Apresentar catálogo para análise SCHUSTER FINEPEX

Desconto Ofertado

0,00%

Total para Este Fornecedor:
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

CPF/CNPJ:

38.608,60
09.560.267/0001-08
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Item
4,00

Unidade
UN

Qtde
10,00

V. Unit.
2495,

V. Total
24.950,00

Marca
DENTEMED
PRIME
VACUUM
PUMP

DESCRIÇÃO:
BOMBA A VÁCUO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Sistema de sucção de alta potência,aspira e drena todos os residuais do meio bucal.Reduzindo geração de aerossóis. Construída com materiais com alta resistência à
corrosão.
Potência do motor 1/2HP. Atender até 2 cadeiras odontológicas. Garantia Mínima 12 meses Apresentar catalogo para análise
DENTEMED PRIME VACUUM PUMP

Desconto Ofertado
5,00

UN

8,00

0,00%
9750,

78.000,00

DENTEMED

DESCRIÇÃO:
CADEIRA ODONTOLOGICA
com equipo acoplado
Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto. Base não necessita de fixação no piso.Caixa de ligação
integrada.Braço de apoio para o paciente fixo com estrutura interna de metal.Pedal de comandos com três programações de trabalho e volta automática à posição zero.
Sistema de elevação eletromecânico de baixa tensão.Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de
cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca.
Ambidestro. Composto por 01 Seringa tríplice, 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Seringa tríplice, bico
giratório, removível e autoclavável. Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis;Suporte das pontas com acionamento pneumático individual;Cuba profunda,
removível, com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos;Sistema de regulagem da vazão da água permitindo a regulagem fina do fluxo de
água;01 Suctor de saliva a ar. Unidade de água e cuba rebatível commobilidade que permita aproximação do auxiliar ao campo operatório;Reservatórios translúcidos
de 800 ml para água das peças de mão e seringa tríplice.Cabeçote em material resistente, com giro e puxadores bilaterais Protetor frontal removível, construído em
material resistente e transparente
Garantia Mínima 12 meses Apresentar Catálogo para análise
DENTEMED

Desconto Ofertado
7,00

UN

60,00

0,00%
416,98

25.018,80

DENTEMED

DESCRIÇÃO:
Caneta de alta rotação
Peça de mão destinada ao uso em odontologia, rolamentos de cerâmica, sistema push Button, borden 2 furos, terminal metálico, refrigeração tripla, autoclavável, baixo
nível de ruído
Para uso odontologico.
Apresentar catálogo para análise da coordenação DENTEMED

Desconto Ofertado
15,00 UN

30,00

0,00%
556,57

16.697,10

DENTEMED

DESCRIÇÃO:
Mocho
ODONTOLÓGICO Proteção do encosto reforçada e base giratória com 5 rodízios e sistema a gás para regulagem de altura do assento. Fácil regulagem da inclinação e
da altura do encosto por alavanca independente que permite ajuste anatômico. Estofamento com espuma espessa revestido em laminado de PVC, garantindo maior
resistência e rigidez. Sistema a gás para regulagem de altura do assento. Cor azul.
Apresentar catálogo para análise da Coordenação DENTEMED

Desconto Ofertado

0,00%

Total para Este Fornecedor:
DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT CPF/CNPJ:
Item
1,00

Unidade
UN

Qtde

V. Unit.

4,00

5700,

V. Total
22.800,00

Marca
D 700

144.665,90
05.375.249/0001-03

Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório:
145/2020
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P
Número da Licitação:
091/2020
Aquisição de:
Materiais
Página: 4

DESCRIÇÃO:
Aparelho de Raio X
- Odontológico Periapical; - Leveza e precisão nos movimentos, alto grau de estabilidade; - cabeçote confeccionado com um material leve e com alto grau de
isolamento da radiação; -Controle digital
- Com controle centesimal de tempo através de microprocessador; - Todas as funções do aparelho comandadas por controle digital, conectado com cabo espiralado de,
no mínimo, 5 metros. - tempos padronizados que permitam a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7. -Escala de angulação
do cabeçote :Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. -cor clara
-Proteção térmica do cabeçote : evita o super aquecimento do cabeçote aumentando a vida útil e garantindo perfeito funcionamento do aparelho. -Ponto focal: Com
correto dimensionamento, proporcionando um feixe de radiação sem distorção. -Braços:Articulado verticalmente e horizontalmente -Coluna, braços e base:
Construídos em aço, com cantos arredondados. -Base pendular super estável: Com linhas arredondadas e rodízios especiais (freio em dois rodízios). -Pintura na cor
gelo: Com tratamento anticorrosivo. -Cabo de alimentação removível: Segue padrão ABNT. Facilita a substituição caso necessário. -Produto com certificado
INMETRO Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3 -Assegura que o equipamento seja produzido de acordo com as Normas
Internacionais de Segurança. -Produto com Certificado CE Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. - Certificado de
Qualidade - Laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria SVS 453.
-Especificações Técnicas 110v Potência de entrada: 1200VA Tensão do tubo:70kVp Corrente do tubo: 7mA
Tempo de exposição: 60ms a 3,2s
Garantia Minima de 12 meses de fabricação.
Apresentar amostra para análise D 700

Desconto Ofertado

0,00%

Total para Este Fornecedor:
EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
Item

Unidade

12,00 UN

Qtde

V. Unit.

10,00

4000,

V. Total
40.000,00

CPF/CNPJ:

22.800,00
71.505.564/0001-24

Marca
LASER DUO- F
MM OPTICS P

DESCRIÇÃO:
LASER DE BAIXA POTÊNCIA
Para uso odontológico, deve emitir luz vermelha, infravermelha e as duas simultaneamente para as finalidades anti-inflamatórias, cicatrizantes e analgésicas. Uso em
laserterapia e terapia fotodinâmica.
Garantia Mínima 12 meses. Apresentar Catalogo para Analise
LASER DUO- F MM OPTICS P

Desconto Ofertado

0,00%

Total para Este Fornecedor:
ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
Item
6,00

Unidade
UN

CPF/CNPJ:

Qtde

V. Unit.

4,00

209,99

V. Total
839,96

40.000,00
10.279.430/0001-48

Marca
UNEMOL BCO

DESCRIÇÃO:
Caixa Reveladora de RX
- Angulagem adequada para entrada das mãos.
- caixa moldada em poliestireno de alto impacto, com chapa bicolor sendo que a superfície externa é branca com alto brilho, e a parte interna é preta sem brilho,
evitando a velação dos filmes radiográficos.
- Fácil remoção das luvas para assepsia.
- Não possuir dobradiças e sim abertura total separando a parte superior da base, facilitando a manutenção dos líquidos e limpeza com álcool ou produtos bactericidas.
- Não apresentar bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção.
- Possuir visor acrílico com ótima transparência e total filtragem da luz.
-Apresentar ventosas de fixação na base, proporcionando total aderência no local de trabalho.
Apresentar catálogo para análise UNEMOL BCO

Desconto Ofertado
11,00 KT
DESCRIÇÃO:

100,00

0,00%
114,57

11.457,00

KIT SELA BROCAS COM 4 UNIDADES

LED CLIC KIT
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ESTOJO DE SILICONE PARA BROCAS ODONTOLOGICAS QUE REALIZE ESTERILIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
DAS BROCAS. 100% DE SILICONE
.KIT COM 4 UNIDADE PARA ESTERILIZAÇÃO DE 4 BROCAS AO MESMO TEMPO.
REGISTRO ANVISA
APRESENTAR AMOSTRA PARA ANÁLISE ODONTOLOGICA LED CLIC KIT

Desconto Ofertado
14,00 UN

60,00

0,00%
428,99

25.739,40

DX INTRA

DESCRIÇÃO:
MICRO MOTOR
BAIXA ROTAÇÃO
Peça de mão com design ergonômico, corpo metálico, com sistema de conexão no equipo odontológico tipo universal Borden e conexão tipo Intra no Contra Ângulo /
Peça Reta.Sentido de rotação ajustável.Baixo nível de ruído. É autoclavável a 135°C. Trabalha com 20.000 rpm (máx.).
Para uso odontológico, apresentar catálogo para análise da coordenação DX INTRA

Desconto Ofertado

0,00%

Total para Este Fornecedor:

38.036,36

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es)
do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.
Itajubá, em 8 de dezembro de 2020

Edna Maria Lopes Dias
Secretaria Municipal de Planejamento

