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PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO

Nº Processo.:

Nº Licitação:

Objeto......: Aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médico hospitalar, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar n°
27/002017/16 e da Emenda Parlamentar Proposta n° 27/001918/16, objetivando atender ao Centro de Especialidades Odontológicos - CEO
II, as Unidades de Saúde da Vila Macaúba, do Distrito de Panambi e as Aldeias Bororó e Jaguapiru. 
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1 UNID. 2,0000 2.473,2500 4.946,5000BISTURI ELÉTRICO MICROPROCESSADO - BISTURI ELÉTRICO MICROPROCESSADO para corte e coagulação com 
as seguintes características mínimas: Equipamento com tecnologia microprossessado peso reduzido portátil e ventilação 
natural por convecção (não possuir cooler para evitar acumulo de poeira no equipamento); Indicação digital de potência 
em watts para todos os modos de operação e ajuste digital de potência com precisão de 1 em 1 watt, através de teclas 
blindadas no painel frontal a prova de líquidos de fácil limpeza; acionamento do corte e coagulação deverá ser feito 
através de pedal duplo ou da caneta porta eletrodos, permitir a operação do modo bipolar através de pedal de 
independente e de forma automática; A potência de saída deverá ser ajustada através de controles existentes no painel, 
com indicação digital do valor escolhido; Possuir modos de operação: corte puro, blend e coagulação; Possuir potência 
máxima de 300 W para corte puro; Possuir sistema de segurança que monitore a resistência elétrica de contato entre o 
paciente e a placa adesiva neutra (Bipartida), com indicação visual da qualidade do contato placa/paciente através de 
display gráfico localizado no painel frontal; Possuir sistema de proteção monitore a continuidade do fio da placa neutra e a 
sua conexão ao equipamento, com bloqueio total do funcionamento do bisturi em caso de falha; Permitir a utilização 
placas neutras do tipo reutilizável fabricadas em de aço inox ou de placas descartáveis auto - adesivas; Potencias 
máximas de: 300 W para corte puro; 120 W para coagulação; de 80 W para modo bipolar; Possuir painel a prova d’água 
com display digital indicador de potencias de corte e coagulação, indicação  do modo de operação selecionado; Possuir 
sinalização sonora diferenciada para as funções e corte e coagulação; Possuir sistemas de alarmes sonoro e visual para 
indicação de : falha na conexão da placa com o bloqueamento do funcionamento do equipamento; Permitir o uso com o 
coagulador por plasma de argônio; Seleção automática de voltagem (127/220V). 

2 UNID. 2,0000 2.603,0000 5.206,0000BOMBAS A VÁCUO - Sistema de sucção de alta potência para até 04 consultórios, com vazão de 200 litros/minuto, 
permitindo a utilização cirúrgica em clínicas. Motor com potência de 1 HP com eixo de aço inox e flange, rotor e tampa em 
bronze de alta resistência à oxidação. Voltagem de alimentação: 110 Vac+-10% 60Hz.

3 UNID. 3,0000 1.066,5000 3.199,5000CONTRA-ÂNGULO OSCILATÓRIO PARA ENDODONTIA - Sistema push button para limas do tipo manual (diâmetro da 
haste da lima entre 3,6mm e 4,0mm), Acionamento oscilatório de 90 graus, Sistema de transmissão: redução 16:1, 
Acoplamento intra e-type: atende à norma ISO 3964, Autoclavável a 135º C.

4 UNID. 1,0000 1.272,3300 1.272,3300CONTRA ÂNGULO MULTIPLICADOR - Peça de baixa rotação angular multiplicadora 1:2 peça angular multiplicadora 
indicada para cirurgias de ATM, enxerto ósseo, levantamento de seio, bucomaxilo, otorrino e ortopedia, com encaixe 
intramatic acoplável ao micromotor por sistema de engate rápido, rotações máximas de acionamento de 40.000 RPM e na 
ponta da broca de 80.000 RPM, sem ruído e vibrações. Utilizada com brocas 2,33 a 2,35 ( diâmetro) x 65 mm 
(comprimento) autolavável. Fabricada em aço inoxidável e com garantia do fornecedor por no mínimo de 1 ano.

5 UNID. 1,0000 6.365,9966 6.365,9966LAVADORA ULTRASSÔNICA 20L - Chave liga / desliga; ciclo de trabalho automático;temporizador eletrônico 
microprocessado;timer decrescente com ajuste até (30) trinta minutos com display digital e sinal sonoro ao término do 
ciclo; aquecimento com temperatura de 45°C ± 5°C (modelos 3PA, 3IA); termostato, para controle da temperatura com 
indicadores visuais (modelos 3PA, 3IA); painel confeccionado em membrana de policarbonato com todos os comandos de 
operação da lavadora; dreno e registro para facilitar a limpeza e drenagem do líquido do tanque; tanque em aço inoxidável; 
cesto com furações para maximizar o rendimento do ultra-som. Tensão: 110/220V, potência: 400W, frequência mínima de 
30 Hz, sistema de aquecimento; capacidade mínima para 20L.

6 UNID. 2,0000 1.558,9900 3.117,9800LOCALIZADOR APICAL - Sem ajuste de zero, calibração automática, display de cristal líquido e tela colorida

7 UNID. 2,0000 6.492,4833 12.984,9666MOTOR RECIPROCANTE/ ROTATÓRIO PARA ENDODONTIA - Sistema de controle de vida útil das limas; sistema duo 
híbrido (reciprocante); três opções de nível de torque de 0,2 a 6Ncm³; compatível com todos os sistemas rotatórios; dois 
tipos de reverso: automático e pedal; display LCD com mensagem instrutiva: utilizar contra-ângulo 1:1. 
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8 UNID. 3,0000 3.741,7566 11.225,2698RAIO-X ODONTOLÓGICO - Aparelho de RX odontológico com coluna móvel; capacidade de 70 Kvp e 8mA; filtro total: 2,5 
mm al/equivalente; ponto focal de 0,8 x 0,8 mm; comando disparador digital microprocessado; compatível com todos os 
sistemas de radiografia digital; escala de tempo centesimal de 0,01s a 3,00s; voltagem de 127 V; freqüência de rede 50/60 
HZ; corrente do tubo 8 mA (variável); voltagem do tubo 70 Kvp; variação de voltagem permitida 5 kvp; filtração total 2,5 
mm AL/equivalente. Garantia de 12 meses.

9 UNID. 1,0000 786,7300 786,7300SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ PORTA BOBINA - Seladora térmica para papel grau cirúrgico com 
estrutura em polímero resistente, controle de temperatura, largura de selagem mínima de 10 mm, comprimento de 
selagem mínimo de 300 mm, suporte para bobina e guilhotina. Bivolt 110/220V.

10 UNID. 3,0000 4.916,6666 14.749,9998SISTEMA DE OBTURAÇÃO TERMOPLÁSTICO PARA CANAIS RADICULARES - Display de LCD. Ajuste de controle de 
temperatura, acionamento da caneta termoplastificadora na mão. Injetor que leva a guta aquecida diretamente dentro dos 
canais radiculares. Equipamento Bivolt: 110/220V.

11 UNID. 4,0000 2.506,6200 10.026,4800ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM BOMBA PERISTÁLTICA - Ultrassom piezoelétrico com transdutor através de 
pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000 Hz com bomba peristáltica. Ultrassom com 05 níveis de potência e com 
ajuste do fluxo de refrigeração que permite execução de procedimentos sem refrigeração para procedimentos em 
dentística e prótese. Peça de mão do ultrassom com capa removível e autoclavável. Jato de bicarbonato integrado com 
peça de mão metálica, removível e autoclavável, filtro de ar com drenagem automática e tampa do reservatório de 
bicarbonato com visualizador. Seletor automático de modo de operação ultrassom/jato de bicarbonato. Bivolt 110/220V.

12 UNID. 6,0000 648,9966 3.893,9796UNIDADE AUXILIAR PARA BOMBA À VÁCUO - Sugadores de sangue e saliva com cânulas autoclaváveis e acionamento 
automático. Separador de detritos com tela de aço inox em local de fácil acesso. Instalação separadamente da cuspideira 
mantendo a opção dos sugadores existentes na unidade auxiliar convencional. Regulagem da sucção no corpo do 
terminal.

13 UNID. 4,0000 5.104,9000 20.419,6000AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - Autoclave Horizontal com capacidade mínima para 54 Litros. 
Dimensões mínimas internas (cm) 30 Altura x 30 Largura x 60 profundidade. Dimensões mínimas externas (cm) 49,5 altura 
x 60,5 largura x 100. Potência mínima 4400 Watts. Câmara em Aço inox (retangular). Ciclos de Esterilização em 121°, 
127° e 134° C. Reservatório de Água Destilada. Fácil manuseio. Comando digital automático (microcontrolador). Possui 9 
programas de esterilização 1 programa de Secagem Extra. Secagem com porta fechada. 29 sistemas de segurança. 
Display de cristal líquido. 02 bandejas. Garantia de 1 ano. Voltagem 110V.

14 UNID. 4,0000 8.616,6633 34.466,6532CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) - Cadeira odontológica com estrutura de 
aço, ponto de articulação central, apoio de braços fixos e curtos em ambos os lados da cadeira, facilitando a entrada e 
saída do paciente. Base em chapa de aço com isolação, para evitar oxidação, com movimentos silenciosos através de 
moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa 
eletrostática a pó epóxi, estofamento injetado em poliuretano flexível, revestido em PVC sem costura, cabeceira articulada 
com regulagem de altura. Caixa de comando / distribuição acoplada a cadeira. Cadeira contendo seis (6) seis movimentos 
sendo, (4) quatro individuais e (2) dois automáticos, volta à zero e posição de trabalho. Acionamento dos movimentos da 
cadeira feitos através de comando de pé, com todas as funções integradas. Equipo acoplado a cadeira, com sistema de 
válvulas anti refluxo, com mesa dotada de três terminais sendo: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação e 
uma mangueira para alta rotação com regulagem do spray no terminal, formato liso, de fácil limpeza e desinfecção, com 
conexão borden dois furos, suporte das mangueiras para até (4) quatro pontas, com posicionamento dos instrumento em 
angulação de 45º graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras 
integrados a mesa do equipo. Pedal progressivo móvel para acionamentos dos instrumentos junto com o pedal de 
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comando da cadeira. Estrutura da mesa em plástico de engenharia de alta resistência, com proteção UV. Braço do equipo 
pneumático dotado de movimentos verticais e horizontais. Refletor Odontológico dotado de lâmpada halogena de fácil 
troca, luz fria com intensidade regressiva de 25000 lux até 8000 lux, controle de iluminação acionados no comando de pé. 
Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos cabos 
elétricos, cabeçote injetado em plástico de engenharia, com proteção UV, e totalmente fechado com proteção em acrílico, 
proporcionando maior segurança ao paciente, braço multi-articulado, permitindo a iluminação da arcada inferior lingual, 
acionamento liga/desliga no pé. Acendimento automático do refletor ao executar os movimentos de Volta a zero e posição 
de trabalho Unidade Auxiliar rebatível em 90 graus, acoplada a cadeira, com tubulação toda embutida, sem mangueira 
corrugada (biossegurança), estrutura em plástico de engenharia de alta resistência injetado, com proteção UV. Peça única 
com suporte das mangueiras integrado, suporte para copo, cuspideira de porcelana removível e de fácil limpeza com porta 
detritos sólidos, sistema de água para enxágüe da cuspideira regulado através de registro. Sugador com diâmetro 6,3 mm 
(aproximadamente).

15 UNID. 4,0000 7.162,0433 28.648,1732COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Compressor de ar isento de óleo para três consultórios odontológicos e até dez 
pontos de inalação. Voltagem - 110/220V; deslocamento teórico - 18 pés² por minuto, 509 litros por minuto; pressão 
mínima - 80 LBF/pol², 5.5 bar; pressão máxima - 120 LBF/pol², 8.3 bar; número de estágios - 01; número de pistões - 3x2 
em V; potência do motor - 3x1 HP, 3x0,75 KW; número de pólos - 04; volume do reservatório - 261 litros; nível de ruído -
82 DB. Tipo: Acionamento direto com três unidades compressoras com dois cilindros cada isentos de óleo. Relé térmico 
de sobrecarga, caixa de ligação, LED de indicação de produto energizado e regulador de pressão de saída. Regime de 
trabalho: intermitente; pressão diferencial: 40 LBF/pol² (pressostato).

16 UNID. 4,0000 629,6666 2.518,6664FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - Fotopolimerizador com sinal sonoro a cada 10 seg. e timer de 100 seg., com 
desligamento automático; ponteira em fibra ótica orientada com giro de 360º autoclavável. Luz fria de LED com potência 
de luz na faixa mínima de 1000 mW/cm2. Caneta confeccionada em polímero de alto impacto e alumínio anodizado com 
comandos de programação na própria caneta por teclado tipo membrana. Aparelho silencioso, sem fio e sem necessidade 
de ventilação forçada. Bivolt automático de 90 a 240V. Adição de uma bateria sobressalente para reposição futura.

17 UNID. 4,0000 683,3333 2.733,3332JATO DE BICARBONATO - Peças metálicas resistentes a oxidação. Tampa do depósito com visor transparente. 
Regulagem precisa do fluxo de água. Acionamento através do pedal do equipo. Depósito de bicarbonato acoplado a peça 
de mão. Facilmente desmontável. Com ponteira removível, giratória e autoclavável. Conectado ao terminal do equipo 
(encaixe borden).

18 UNID. 7,0000 366,5533 2.565,8731MOCHO - Mocho odontológico com base giratória 360°, cinco rodízios, sistema a gás para regulagem do assento com 
alavanca independente. Encosto e assento com estrutura de espuma espessa e revestimento de laminado de PVC ou 
courvin sem costuras.


