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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA PE
 

Pregão Eletrônico   Nº 00033/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.286.960/0001-83 - V. S. COSTA & CIA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

3 Destilador Água Unidade 6 R$ 1.241,0900 R$ 802,0000 R$ 4.812,0000
Marca: KONDENTECH-AQUATECH
Fabricante: KONDENTECH-AQUATECH
Modelo / Versão: KONDENTECH-AQUATECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DESTILADORA DE ÁGUA: voltagem de 220v, com baixo consumo de energia e que não
necessite de instalação hidráulica, com capacidade de destilar até 4 litros de água e com duração do ciclo completo de 6 a 8 horas.
Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega. Apresentar registro da ANVIAS."

Total do Fornecedor: R$ 4.812,0000
 

06.331.320/0001-00 - IDEALINE COMERCIAL EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

5 Autoclave
descontaminação

Unidade 7 R$ 6.773,5200 R$
3.800,0000

R$ 26.600,0000

Marca: STERMAX
Fabricante: STERMAX
Modelo / Versão: DIGITAL FLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Descontaminação Nome: Autoclave Descontaminacao , AUTOCLAVE
ODONTOLÓGICA - 21L garante uma esterilização eficiente dos instrumentais. Fabricada com materiais resistentes, de longa
durabilidade e com dispositivos de segurança contra aumento excessivo de pressão e temperatura. Além dos mecanismos de proteção
durante o manuseio do equipamento, a autoclave ainda tem funções padrões pré-programadas para facilitar a rotina do cirurgião
dentista. Grau de Proteção IP IP00. Nível de ruído 62 dB a 1,0 m. Categoria do Vaso V. Certificação do Vaso de Pressão Nº Certificado
INMETRO 005.2019.VPS.02 (Nova Inox) Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega. Apresentar registro da ANVISA. Painel de
comando simples e de fácil acesso. Visor digital que indica e acompanha todas as funções. Confeccionada em aço inox, sem risco de
oxidação. Eficiência baseada em três fatores: temperatura do vapor saturado da água, tempo de exposição e pressão. Sensor de
aquecimento que desliga a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado. Com cabo de alimentação AC, Suporte para
bandejas, 02 Bandejas, Copo dosador, Mangueira e Manual de Instruções de uso Tensão Registro anvisa n° 10430810012 A validade
da proposta é de 90 (noventa) dias. A garantia dos equipamentos é de 12 meses.

Total do Fornecedor: R$
26.600,0000

 
09.478.023/0001-80 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Bomba De Vácuo Unidade 2 R$ 4.035,1800 R$
2.830,0000

R$ 5.660,0000

Marca: ALT EQUIPAMENTO
Fabricante: ALT EQUIPAMENTO / Bomba de vácuo Thor / ANVISA: IS
Modelo / Versão: ALT EQUIPAMENTO / Bomba de vácuo Thor / ANVISA: IS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO: Possuir exclusivo sistema de recirculação de água, proporcionando
menor consumo e aumento da performance de sucção. Filtros exclusivos localizados na entrada de água e na entrada da sucção
garantem maior segurança, evitando desgastes e travamentos. Filtro separador de detritos de fácil acesso e remoção, facilitando a
limpeza; Possuirsuctores com acionamento automático removíveis e autoclaváveis, com regulagem de sucção de fácil manuseio e alto
poder de sucção. Construída em liga de bronze/alumínio com alta resistência à corrosão que permita sua operação dia após dia de
maneira consistente por muitos anos. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil
limpeza.Potência de 1/2HP 0,37 KW, permitindo operar até 2 consultórios simultaneamente. Voltagem 220V.Garantia mínima de 1 ano
a partir da entrega. Apresentar registro da ANVISA - ALT EQUIPAMENTO / Bomba de vácuo Thor / ANVISA: ISENTO

Total do Fornecedor: R$ 5.660,0000
 

29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

2 Consultório odontológico Unidade 3 R$ 15.547,0100 R$
14.950,0000

R$ 44.850,0000

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo / Versão: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consultório odontológico: CADEIRA ODONTOLÓGICA, com tratamento anticorrosivo e
revestida em poliestireno de alto impacto, a fim de proporcionar maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Necessita
de fixação no piso; Caixa de ligação integrada com o propósito de otimizar o espaço dentro do consultório. Estofamento disponível em
cores variadas; 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 acionado por moto-redutor BOSCH, ou equivalente,
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de baixa tensão com 24 volts; Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts; Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz;
Encosto da cabeça anatômico, removível, regulagem de altura. Equipo: Equipo em Braço Articulado; Composto por 01 Seringa
tríplice, 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para micromotor pneumático; Comportar até 4 terminais;
Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo; Seringa tríplice, bico giratório, removível e
autoclavável; Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis; Suporte das pontas com acionamento pneumático individual; Tampo de
inox removível e de fácil limpeza; Pintura com tratamento anticorrosivo; Puxador frontal bilateral. Unidade de Água: Cuba profunda,
removível, com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; Sistema de regulagem da vazão da água permite a
regulagem fina do fluxo de água; 01 Suctor de saliva a ar; Reservatórios translúcidos de 800 ml para água das peças de mão e
seringa tríplice. Refletor: Luz de LED; Espelho multifacetado com tratamento multicoating; Dupla proteção do espelho, em material
resistente, transparente; Puxadores bilatera forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada;
Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°; Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/ Garantia mínima de 1
ano a partir da entrega. Apresentar registro da ANVISA. “Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA),
portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e
Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de
Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e
98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)”. MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX
(Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue: 1. Tubulação
totalmente embutida (Cadeira) 2. Puxador Frontal (Equipo) 3. Seringa tríplice incorporada (Unidade Auxiliar) COR DO ESTOFAMENTO:
A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA:
80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO “CE”

4 Equipamento Odontológico Unidade 8 R$ 659,8900 R$ 346,0000 R$ 2.768,0000
Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo / Versão: PRIME LED
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTO POLIMERIZADOr: desenvolvido para realizar clareamento dental, restaurações
diretas e indiretas, além disso, colagem de acessórios ortodônticos, processos de polimerização e restauração em resina
fotopolimerizável, entre outros procedimentos odontológicos. Garantia mínima de 1 ano a partir da entre. Apresentar registro da
ANVISA. "MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA:
80349609004"

6 Compressor de ar
odontológico

Unidade 5 R$ 3.625,9500 R$
2.085,0000

R$ 10.425,0000

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo / Versão: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Atende 1 consultório. Reservatório de 40 Litros. Fluxo
de ar: 7,8 pes 220 l/min. 04 polos, 02 cabeçotes e 01 motor. Nível Ruído de 52 Db. Potência: 1,5 Hp / 1275 Garantia mínima de 1
ano a partir da entrega. Apresentar registro da ANVISA. "MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE:
DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE
CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)"

Total do Fornecedor: R$
58.043,0000

 
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

7 Equipamento odontológico Unidade 4 R$ 2.889,8000 R$
1.400,0000

R$ 5.600,0000

Marca: ORTUS
Fabricante: ORTUS
Modelo / Versão: BIOSCALER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM COM JATO DEBICARBONATO - Ultrassom portátiltipo parelho conjugado de
ultrassompiezoelétrico e jato de bicarbonato desódio para com tecnologia piezelétricadestinado para prática clínicaendodôntica e
cirúrgica com recipientede líquido recarregável. Aplicação para remoção do biofilme mineralizado enão mineralizado, selecionado
atravésdo teclado de membrana no painel comfunção para uso na periodontia, nadentística e na endodontia, com opçãode regulagem
e seleção do modo,potência em tempo real e volume dofluxo irrigante do líquido e daconfiguração da potência em displaydigital.
Sistema de remoção do biofilmenão mineralizado selecionado atravésdo teclado de membrana no painel.Corpo confeccionado em ABS
comdesign moderno. • Com circuitoeletrônico localizado atrás do painelfrontal, que isola dos demaiscomponentes do
aparelho,preservando sua vida útil; comestabilizador de frequência, nãopermite que as oscilações comuns darede elétrica interfiram
no padrão devibração ultrassônica do equipamento.• Painel em display digital comcontroles do sistema ergonomicamentedesenhados
facilita a visualização emanuseio dos comandos do aparelho,com display indicativo de qual funçãoestá acionada – ultrassom
Perio,ultrassom Endo, ultrassom dentística(Geral), qual modo ultrassom ou jatode bicarbonato e qual potência estáhabilitada.
Teclados tipo membranaseletora das funções, modo e potenciae configuração da vazão do líquidoirrigante. • Peça de mão do
ultrassomleve e de formato anatômico com luzLED. •Transdutor cpiezoelétrico com quatro pastilhas decerâmicas montadas
intermitentesuma a outra, que trabalham sobaltíssima pressão, gerando vibraçõesultrassônicas entre 24 a 32 kHz com amesma
amplitude e frequência.Potência do ultra-som com 0 a 70W. •Capa protetora do transdutor,removível e esterilizável em autoclaveaté
135º C, elimina a contaminaçãocruzada e não submete o transdutor àautoclavagem, preservando sua vidaútil, pois é sabido que
esterilizaçõesfrequentes do transdutor cerâmicocomprometem seu rendimento. Pontaativa do instrumento com movimentolinear
antero posterior longitudinal aocabo com amplitude variável,dependendo da potência, de 0,05mm a0,1mm. • Acompanha três tips
pararemoção do cálculo – 02 Perio Sub e 01Perio Supra - e chave para instalaçãoovívele esterilizável em autoIluminação interna
natural doreservatório externo de Bicarbonato,facilitando a visualização do volume debicarbonato sem a necessidade deretirar a
tampa. Confeccionado emABS, rígido e resistente à abrasão ecom tampa transparenteconfeccionada em policarbonatopermite
verificar a quantidade de póno interior do reservatório e seurbilhonamento está sendo feito comeficiência e sistema de travamento
desca. • Filtro de ar com saída para odreno na parte inferior da caixa doaparelho para drenagem da umidadedo ar elimina possíveis
partículassólidas retidas no filtro. • Pedal únicode acionamento para ultrassom e jatode bicarbonato de sódio, formato
comacionamento de qualquer ângulo.•Mangueiras lisas, leves e flexíveis, defácil desinfecção e ausência de tensãonas mãos do
operador.• Fonte deenergia:Tensão 100 .- 240 VAC / 5060Hz 30 VDC. Garantia mínima de 1ano a partir da entrega. Apresentar
registro

8 Aparelho raios x Unidade 1 R$ 8.291,7000 R$
8.000,0000

R$ 8.000,0000

Marca: X DENT
Fabricante: X DENT
Modelo / Versão: COLUNA MOVEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RX ODONTOLÓGICOCOLUNA MÓVEL - Filtração total comequivalência em
alumínio de 2,71mmlibera os raios úteis e retém os raiosmoles, eliminando a radiaçãosecundária. Com base móvel, sobrequatro
rodízios duplos. Braçosarticulados confeccionadoaço com cobertura em ABS injetado dealto impacto. Cabeçote com sistema
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deaterramento para maior proteção ao operador. Imersão em óleo garanterefrigeração e isolamento eficazes,mesmo nos casos de uso
intensivo.Câmara expansora de borracha coresistência potencial de elasticidade etamanho garante proteção ao cabeçote.Tensão
nominal 70 kVp. Corrente de 8mA. Ponto Focal: 0,8 x 0,8 mm.Garantia mínima de 1 ano a partir daentrega. Apresentarregistro
daANVISA.

Total do Fornecedor: R$
13.600,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
108.715,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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