
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

 

PROCESSO N.º 756/2018  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2018  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO ODONTOLOGICO PARA 

O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA/SP, CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA 
 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02 e conforme ADJUDICAÇÃO da 

proposta em anexo aos autos, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, conforme segue: 

 

EMPRESA: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP 

          CNPJ Nº 09.560.267/0001-08 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
PREÇO  

UNITÁRIO 

 

VALOR 

TOTAL 

02 Unid 1 

Cadeira odontológica completa 
(equipo/sugador/refletor) –  

Estrutura fabricada em aço;tratamento anticorrosivo; 
pintura epóxi ou eletrostática lisa; com estabilidade estática 
e dinâmica em todas as posições de uso na sua 
capacidade máxima; base com proteção em borracha ou 
material similar, com estabilidade sem necessidade de 
fixação ao piso; revestimento do estofamento em material 
PVC laminados para os pés do paciente; braço dacadeira 
com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; 
apoio de braçopara paciente dos dois lados da cadeira 
sendo um rebatível. Encosto da cabeça articulável com 
movimento longitudinal; acionamento através de comandos 
elétricos com moto-redutores; controle de pé (pedal) para 
os movimetnos de subida e descida do assento e encosto. 
Controle de pedal para acionamento do refletor, pleo 
menos três movimentos automáticos, um volta a zero e 
dois programáveis pelo  cirurgião dentista; alimentação 
elétrica 11V ou 220V 60 HZ de acordo com a rede local do 
municipio de entrega; a cadeira deve ser capaz de suportar 
e levantar uma massa de pleo menos 135 kg mais a massa 
adicional do equipamento odontológico e acessórios 
montados na cadeira como especificado pelo fabricante; 
fornecimento de plasntas baixas e outras necessárias 
paraperfeita instalação do equipamento, com todas as 
informações sobre alimentações elétricas, hidráulizas e 
pneumáticas para instalação; fornecimento de manuais de 
operação e manuais de serviço com vista explodida e 
detalhamento das peças, principais defeios e correções, 
com diagramas dos sistemas elétrivos, mecânicos e 
hidráulicos; equipo odontológico; acoplado com braço 
articulado, com movimento vertical pneumático, três 
terminais sendo 1 para micro motor de baixa rotação com 
spray (tipo borden), dois terminais para canetas de alta 
rotação com spray (tipo borden) e 1 seringa tríplice; suporte 
das pontas com acionamento individual e automático; 
pintura epóxi ou eletrostática totalmente lisa; sistema de 
desinfecção de dutos de água e spray com válvula anti-
refluxo; pedal de acionamento do equipo com controle 
variável (progressivo) da rotação dos instrumentos; com 
caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras 
arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios 
necessários a sua instalação; caixa de ligação 
(distribuição) independente da cadeira; reservatório de 
água do equipo e sistema de desinfecção, em material 
transparente ou 29 translúcido, de no mínimo 500 ml; 
bandejas removíveis de aço inoxidável ou alumínio 
anodizado; refletor odontológico; refletor odontológico 
monofocal, multifacetado; acoplado à cadeira; fiação 
embutida; luz friz; no mínimo com uma seleção de 
intensidade luminosa de no mínimo 20.000 lux, 
uniformemente distribuída, comando de liga/desliga 
acionado por pedal; braços do refletor articulados e 
balanceados para posicionamento com estabilidade, sem 
travas mecânicas; movimentos amplos com batentes de fim 

R$ 9.650,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 9.650,00 



de curso para proteção; com protetor de lâmpada e 
espelho em material resistente e transparente , estrutura 
com tratamento anticorrosivo, com pintura em epóxi ou 
eletrostática, totalmente lisa; de formas arredondadas; 
alimentação elétrica 110V ou 220V 60 HZ de acordo com a 
rede local do município de entrega; unidade auxiliar 
odontológica;unidade auxiliar acoplada a cadeira; bacia da 
cuspideira removível em porcelana ou cerâmica ou material 
de alta resistência; ralo separador de detritos em local a ser 
definido, conectado à mangueira de sucção; registro para 
acionamento da água da cuspideira, seringa tríplice, 02 
(dois) terminais de sucção, com diâmetro aproximado de 
6,5mm, com mangueiras e terminais lisos; formas 
arredondas; estrutura em alumínio ou aço com proteção 
anticorrosão, pintu 
MARCA: DENTEMED – Modelo: conj odontológico 
Magnus Diamond flex 

03 Unid 03 
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA 

Contendo LED com fio 

KONDENTECH MODELO LED-5  

R$ 370,00 

 

R$ 1.110,00 

      

                                                            VALOR GLOBAL................................ R$10.760,00 

  

     

EMPRESA: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES LTDA EPP 

          CNPJ Nº 23.236.167/0001-51 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
PREÇO  

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Unid 01 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (até 

75 litros)  

Câmara de esterilização em aço inox. Com modo de 

operação digital. Com capacidade de 26 até 75 litros 

MARCA: STERMAX 

 

R$ 2.898,00 

 

 

R$ 2.898,00 

04 Unid 01 

MOCHO  

Confeccionado em aço carbonado; Regulagem de 

altura a gás, com encosto 

MARCA: MOBILAN 

 

R$ 270,00 

 

R$ 270,00 

                                                      VALOR GLOBAL………………… 
R$ 3.168,00 

 

EMPRESA: EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME 

          CNPJ Nº 11.674.540/0001-77 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
PREÇO  

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

05 Unid 03 

MESAS AUXILIARES PARA 

ODONTOLOGIA, com gaveteiro clinico com 06 

gavetas e rodízios com medidas mínimas de altura: 

75cm, largura: 50cm, profundidade:51cm – mesas 

produzidas em MDF na cor branca 

MARCA: ODONTO 

R$ 1.200,00 

 

 

R$ 3.600,00 

O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os produtos 

constantes da respectiva Ordem de Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade seja a do 

fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura.  

Piracaia, 27 de Agosto de 2018 

 

Dr. Jose Silvino Cintra 

Prefeito Municipal 


