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Pregão Eletrônico

989073.472019 .2749 .4404 .1373754624

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00047/2019

Às 11:18 horas do dia 21 de janeiro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal 2.339 de 06/01/2020, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo
nº 289, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00047/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrônico - Aquisição de cadeira odontológica completa, considerando a Portaria nº 4061 de 18/12/2018, objetivando
atender equipes de Saúde Bucal.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos
lances ofertados.

Item: 1
Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA
Descrição Complementar: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL
ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA,
ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO ÓLEO, POSIÇÕES 4
MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, COMPONENTES CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 17.663,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

Aceito para: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R$ 18.000,0000 e com valor negociado a R$
8.950,0000 .

Histórico
Item: 1 - CADEIRA ODONTOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
31.401.798/0001-07 DENTAL BH

BRASIL
COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTO-
MEDICO-HOS

Sim Sim 2 R$ 14.415,5600 R$ 28.831,1200 20/01/2020
17:03:55

Marca: KAVO 
Fabricante: KAVO 
Modelo / Versão: UNIK C4 T BRAÇO AUXILIAR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Página 1DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELICliente:
PREFEITURA MUNIC DE DOURADOSProcesso: P E 47 2019ITEMQTDEUN.PRODUTOVLR. CUSTOVLR. MENOR%VLR.
MAIOR%PROPOSTA: 19821DATA PROPOSTA: 20/01/2020NRO. PROCESSO: P E 47 201912CJ238261REFER. FÁB.:
7244.009.706,9634,0014.415,5699,0014.488,0019.413,9228.831,12CJ CONSULTORIO UNIK C4 T KAVO BRACO
AUXILIARCONJUNTO ODONTOLÓGICO FORMADO POR:• CADEIRA ODONTOLÓGICA COM ESTRUTURA EM AÇO, COM
TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PROTEÇÃO EM PVC, ARTICULAÇÃOCENTRAL ENTRE ASSENTO E ENCOSTO, COM
PONTOS DE LIGAÇÃO NAS LATERAIS DA CADEIRA, APOIO DE BRAÇO CURTO FIXO E OUTROESCAMOTEAVEL,
FACILITANDO SUA ENTRADA E SAÍDA. ENCOSTO DA CADEIRA EM CHAPA DE AÇO, SEM PARAFUSOS APARENTES,
APOIODE CABEÇA ARTICULADA COM REGULAGEM DE ALTURA. BASE EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COM
ISOLAÇÃO EM PVC ETRATAMENTO ANTI CORROSIVO, EVITANDO FUTUROS SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM NECESSIDADE
DE FIXAÇÃO NO PISO, COMMOVIMENTOS SILENCIOSOS E SINCRONIZADOS ATRAVÉS DE MOTO REDUTORES
ELÉTRICOS TOTALMENTE ISENTOS DE ÓLEO, EVITANDOASSIM RISCOS COM VAZAMENTOS E MOVIMENTOS
INVOLUNTÁRIOS. PINTURA LISA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, ESTOFAMENTOERGONÔMICO, MACIO INJETADO EM PVC
FLEXÍVEL E SEM COSTURA, COM APOIO LOMBAR. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA A BASEDA CADEIRA. CADEIRA
CONTENDO (8) OITO MOVIMENTOS SENDO, (4) QUATRO INDIVIDUAIS E (4) QUATRO AUTOMÁTICOS, SENDO
3PROGRAMÁVEIS PELO CD (VOLTA À ZERO, POSIÇÃO DE TRABALHO 1 E PT2) E LAST POSICION (ÚLTIMA POSIÇÃO
PROGRAMADA).ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA FEITOS ATRAVÉS DE COMANDO DE PÉ INDEPENDENTE
MÓVEL, COM TODAS AS FUNÇÕESDA CADEIRA E PEÇAS DE MÃO INTEGRADAS.• EQUIPO ACOPLADO COM TRAVA
PNEUMATICA, COM MESA DOTADA DE TRÊS TERMINAIS SENDO: UMA SERINGA TRÍPLICE, UMAMANGUEIRA PARA
BAIXA ROTAÇÃO, ALTA ROTAÇÃO, LISAS, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM CONEXÃO BORDEN DOIS
FUROS,DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY TIPO ANELAR, BLOCO DE ACIONAMENTO DOS
INSTRUMENTOS COM REGULAGEM DAVAZÃO, REGULAGEM DO SPRAY (AR/ ÁGUA) LOCALIZA NA PARTE INFERIOR DA
MESA FEITA DE PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL, MESA COMSUPORTE PARA ATÉ (4) QUATRO PONTAS E COM
ANGULAÇÃO DE 45º GRAUS, FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL AOSINSTRUMENTOS, DE FÁCIL LIMPEZA,
SUPORTE DAS MANGUEIRAS INTEGRADA A MESA DO EQUIPO (PEÇA ÚNICA), ESCALONADOEVITANDO A QUEDA
INVOLUNTÁRIA DOS INSTRUMENTOS, CAUSANDO DANOS AOS MESMOS. PEDAL PROGRESSIVO MÓVEL
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PARAACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS. MESA COM PUXADORES BILATERAIS COM LINHAS ARREDONDADAS,
ESTRUTURA DA MESAFABRICADA EM MATERIAL ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO COM PROTEÇÃO UV E 30% DE
CRISTAL. ACOMPANHA UMA BANDEJA.• UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA, REBATÍVEL COM ANGULAÇÃO 45º
GRAUS, COM TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA, SEMMANGUEIRA CORRUGADA EXPOSTA (BIOSSEGURANÇA), ESTRUTURA
FABRICADA EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO COMPROTEÇÃO UV E 30% CRISTAL, SUPORTE DAS
MANGUEIRAS INTEGRADO (PEÇA ÚNICA), SUPORTE PARA ÁGUA NO COPO, CUSPIDEIRAFABRICADA COM MATERIAL DE
ALTA RESISTÊNCIA E INQUEBRAVEL REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA COM PORTA DETRITOS SÓLIDOS,SISTEMA DE
ÁGUA PARA ENXÁGÜE DA CUSPIDEIRA REGULADO ATRAVÉS DE REGISTRO. UM SUGADOR COM DIÂMETRO 6,3
MM(APROXIMADAMENTE), TIPO VENTURI.• REFLETOR ODONTOLÓGICO DOTADO DE LÂMPADA HALOGENA DE FÁCIL
TROCA, COM COR DE ILUMINAÇÃO DE 5000º K (ILUMINAÇÃO ALUZ DO DIA), LUZ FRIA COM INTENSIDADE
REGRESSIVA DE 25.000 A 6.000 LUX, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO ACIONADOS NO COMANDO DEPÉ. PEGA MÃO
DUPLO DE FÁCIL MANUSEIO, TODOS OS MOVIMENTOS DE GIRO POSSUEM BATENTE PARA EVITAR ROMPIMENTO
DOSCABOS ELÉTRICOS, CABEÇOTE INJETADO EM ABS, COM PROTEÇÃO UV, CABEÇOTE TOTALMENTE FECHADO, COM
PROTEÇÃO FRONTALEM ACRÍLICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE, BRAÇO MULTIARTICULADO
E COMPRIDO QUE PERMITE,PERMITINDO A ILUMINAÇÃO DURANTE O PROCEDIMENTO, ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA
NO PÉ. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DOREFLETOR AO EXECUTAR AS FUNÇÕES DA CADEIRA.M - UNIK T - C4 F - KAVO
P - NAC RMS: 10064010039** AO EMPENHAREM CONSULTÓRIOS FAVOR CONSULTAREM SITE www.kavo.com E
COLOCAREM A COR DA CADEIRA PARA AGILIZAR AENTREGA.** ATENCAO AS INSTRUCOES PARA PREPARACAO DO
LOCAL DE INSTALACAO O LOCAL DEVE ESTAR DENTRO DO PADRAO KAVO

18.527.195/0001-98 DOMINIO
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS -
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 15.000,0000 R$ 30.000,0000 20/01/2020
15:42:35

Marca: DENTEMED 
Fabricante: DENTEMED 
Modelo / Versão: MAGNUS DIAMOND FLEX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)
CADEIRA 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 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
multiarticulado, 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).
Marca/Fabricante: DENTEMED - Modelo: MAGNUS DIAMOND FLEX.

08.191.380/0001-09 J.A.R DE MOURA
COMERCIAL LTDA

Sim Sim 2 R$ 15.000,0000 R$ 30.000,0000 21/01/2020
08:25:43

Marca: KAVO 
Fabricante: KAVO 
Modelo / Versão: KAVO UNIK 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) -
Cadeira odontológica com estrutura deaço, 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 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).

00.730.538/0001-51 ODONTOPAN
EQUIPAMENTOS
MEDICOS E
ODONTOLOGICOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 17.633,0000 R$ 35.266,0000 21/01/2020
09:30:43
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Marca: D700 
Fabricante: ALLIAGE 
Modelo / Versão: D700 AIR + OPCIONAIS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA 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 egulagem 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 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).

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

Sim Sim 2 R$ 17.663,0000 R$ 35.326,0000 20/01/2020
17:21:02

Marca: DENTMED-MAGNUS DIA 
Fabricante: DENTMED-MAGNUS DIAMOND FLEX 
Modelo / Versão: DENTMED-MAGNUS DIAMOND FLEX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA 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 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 multiarticulado, 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)."

04.267.668/0001-50 DINAMO
EXPRESS
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Sim Sim 2 R$ 17.663,0000 R$ 35.326,0000 20/01/2020
19:06:16

Marca: kavo 
Fabricante: kavo 
Modelo / Versão: unik 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)
CADEIRA 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 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 duplode 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
multiarticulado, 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
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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).

27.245.073/0001-08 MEDLAB ELOHIM
PRODUTOS PARA
LABORATORIOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 17.663,3000 R$ 35.326,6000 20/01/2020
17:26:15

Marca: SANTAREM 
Fabricante: SANTAREM 
Modelo / Versão: QUALITY ROBUST 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA
ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO
PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR,
ISENTO ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, COMPONENTES CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL
COMANDO

29.312.896/0001-26 BHDENTAL
COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 17.663,3300 R$ 35.326,6600 20/01/2020
10:45:46

Marca: DENTEMED 
Fabricante: DENTEMED 
Modelo / Versão: MAGNUS PRIME FLEX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)
CADEIRA 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 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
multiarticulado, 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).
“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 13.485/2004 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. Pedal de comando móvel independente
multifuncional (cadeira) 3. Braço flex com travamento pneumático (Equipo) 4. Regulagem externa de água e ar
(Equipo) 5. Porta-copo incorporado (Unidade Auxiliar) 6. Rebatimento com giro de até 180º (Unidade Auxiliar) 7. Cuba
Porcelana/ Cerâmica (Unidade Auxiliar) 8. Cabeçote Puxador Bilateral (Refletor) 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”

29.426.310/0001-54 CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL -
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 17.663,3300 R$ 35.326,6600 20/01/2020
16:15:34

Marca: DENTEMED 
Fabricante: DENTEMED 
Modelo / Versão: DIAMOND FLEX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA 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 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
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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).

09.204.127/0001-05 POLLO
HOSPITALAR
LTDA

Sim Sim 2 R$ 17.663,3300 R$ 35.326,6600 20/01/2020
18:08:16

Marca: KAVO 
Fabricante: KAVO 
Modelo / Versão: CJ UNICK C4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)
CADEIRA 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 mangueiraspara 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 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
multiarticulado, 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).

15.714.275/0001-64 C O M COMERCIO
E ASSISTENCIA
TECNICA
HOSPITALAR
LTDA

Sim Sim 2 R$ 18.000,0000 R$ 36.000,0000 21/01/2020
09:48:41

Marca: KAVO 
Fabricante: KAVO 
Modelo / Versão: UNIK C4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) -
Cadeira odontológica com estrutura de UNID. 2,0000 17.663,3333 35.326,6666 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 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). CFE EDITAL, PROPOSTA: CJ Unik C4
(5.802) Equipo com 1 puxador lateral, acoplado com trava pneumática (842) com 4 terminas, sendo 2 com conexão
Borden para “Alta e Baixa rotação” e uma Seringa 3F + Cadeira com Estofamento Slim + Cabeceira Standard + Pedal
Multifuncional + Refletor Lâmpada Halógena + Unidade auxiliar com 1 sugador Venturi 6,3mm + Braço auxiliar (600) -
GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA CFE EDITAL.

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA
& CIA. LTDA

Sim Sim 2 R$ 18.500,0000 R$ 37.000,0000 20/01/2020
10:39:07

Marca: D700 
Fabricante: ALLIAGE 
Modelo / Versão: AIR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)
CADEIRA 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
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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 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).

04.879.401/0001-14 ARACA PROLAB
PRODUTOS PARA
LABORATORIOS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 25.000,0000 R$ 50.000,0000 20/01/2020
17:29:23

Marca: SANTAREM 
Fabricante: SANTAREM 
Modelo / Versão: QUALITY ROBUST 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA
ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO
PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR,
ISENTO ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, COMPONENTES CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL
COMANDO

29.700.587/0001-23 PRIORITTA
PRODUTOS
HOSPITALARES -
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 33.570,0000 R$ 67.140,0000 13/01/2020
14:40:31

Marca: SANTAREM 
Fabricante: SANTAREM 
Modelo / Versão: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/
SUGADOR/REFLETOR)CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/REFLETOR) - Cadeira odontológica
com estrutura de aço, ponto dearticulação central, apoio de braços fixos e curtos em ambos os lados dacadeira,
facilitando a entrada e saída do paciente. Base em chapa deaço com isolação, para evitar oxidação, com movimentos
silenciososatravés de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitandoassim vazamentos e movimentos
involuntários. Pintura lisa eletrostáticaa pó epóxi, estofamento injetado em poliuretano flexível, revestido emPVC sem
costura, cabeceira articulada com regulagem de altura. Caixade 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 dacadeira feitos através de comando de pé, com todas as funçõesintegradas.
Equipo acoplado a cadeira, com sistema de válvulas antirefluxo, com mesa dotada de três terminais sendo: uma
seringa tríplice,uma mangueira para baixa rotação e uma mangueira para alta rotaçãocom regulagem do spray no
terminal, formato liso, de fácil limpeza edesinfecção, com conexão borden dois furos, suporte das mangueiraspara até
(4) quatro pontas, com posicionamento dos instrumento emangulação de 45º graus, facilitando o acesso do profissional
aosinstrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrados amesa do equipo. Pedal progressivo móvel para
acionamentos dosinstrumentos junto com o pedal de comando da cadeira. Estrutura damesa em plástico de engenharia
de alta resistência, com proteção UV.Braço do equipo pneumático dotado de movimentos verticais ehorizontais. Refletor
Odontológico dotado de lâmpada halogena de fáciltroca, 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
multiarticulado, 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).

13.174.490/0001-94 GF COMERCIO
ATACADISTA DE
ARTIGOS DE
ESCRITORIO
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 100.000,0000 R$ 200.000,0000 21/01/2020
08:06:52

Marca: d700 
Fabricante: d700d 
Modelo / Versão: CADEIRA ODONTOLÓGICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) -
Cadeira odontológica com estrutura de UNID. 2,0000 17.663,3333 35.326,6666 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 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
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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).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000 13.174.490/0001-94 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 67.140,0000 29.700.587/0001-23 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 50.000,0000 04.879.401/0001-14 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 37.000,0000 05.021.932/0001-34 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 36.000,0000 15.714.275/0001-64 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 35.326,6600 29.312.896/0001-26 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 35.326,6600 29.426.310/0001-54 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 35.326,6600 09.204.127/0001-05 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 35.326,6000 27.245.073/0001-08 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 35.326,0000 04.267.668/0001-50 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 35.326,0000 05.286.960/0001-83 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 35.266,0000 00.730.538/0001-51 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 30.000,0000 08.191.380/0001-09 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 30.000,0000 18.527.195/0001-98 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 28.831,1200 31.401.798/0001-07 21/01/2020 11:18:39:230
R$ 28.631,1200 08.191.380/0001-09 21/01/2020 11:23:26:320
R$ 28.300,0000 09.204.127/0001-05 21/01/2020 11:24:07:537
R$ 28.100,0000 08.191.380/0001-09 21/01/2020 11:24:11:063
R$ 27.900,0000 09.204.127/0001-05 21/01/2020 11:24:22:777
R$ 27.700,0000 08.191.380/0001-09 21/01/2020 11:24:24:147
R$ 27.800,0000 00.730.538/0001-51 21/01/2020 11:24:34:880
R$ 27.100,0000 05.021.932/0001-34 21/01/2020 11:24:56:977
R$ 26.900,0000 08.191.380/0001-09 21/01/2020 11:24:57:907
R$ 25.700,0000 09.204.127/0001-05 21/01/2020 11:25:09:670
R$ 25.500,0000 08.191.380/0001-09 21/01/2020 11:25:11:067
R$ 25.000,0000 09.204.127/0001-05 21/01/2020 11:25:19:577
R$ 24.800,0000 08.191.380/0001-09 21/01/2020 11:25:20:667
R$ 24.300,0000 09.204.127/0001-05 21/01/2020 11:25:30:160
R$ 24.100,0000 08.191.380/0001-09 21/01/2020 11:25:31:300
R$ 24.250,0000 05.021.932/0001-34 21/01/2020 11:25:31:983
R$ 23.850,0000 05.021.932/0001-34 21/01/2020 11:25:43:117
R$ 23.650,0000 08.191.380/0001-09 21/01/2020 11:25:44:433
R$ 23.000,0000 09.204.127/0001-05 21/01/2020 11:26:01:227
R$ 22.800,0000 08.191.380/0001-09 21/01/2020 11:26:02:843
R$ 23.600,0000 13.174.490/0001-94 21/01/2020 11:26:13:693
R$ 22.500,0000 09.204.127/0001-05 21/01/2020 11:26:16:117
R$ 22.300,0000 08.191.380/0001-09 21/01/2020 11:26:17:993
R$ 25.800,0000 04.879.401/0001-14 21/01/2020 11:26:23:347
R$ 22.400,0000 05.021.932/0001-34 21/01/2020 11:26:28:373
R$ 22.000,0000 09.204.127/0001-05 21/01/2020 11:26:29:197
R$ 21.800,0000 08.191.380/0001-09 21/01/2020 11:26:30:107
R$ 21.000,0000 27.245.073/0001-08 21/01/2020 11:26:34:093
R$ 20.800,0000 08.191.380/0001-09 21/01/2020 11:26:35:127
R$ 20.000,0000 09.204.127/0001-05 21/01/2020 11:26:46:183
R$ 28.320,0000 15.714.275/0001-64 21/01/2020 11:27:09:273
R$ 19.800,0000 27.245.073/0001-08 21/01/2020 11:27:52:333
R$ 19.900,0000 08.191.380/0001-09 21/01/2020 11:27:52:790
R$ 19.990,0000 04.267.668/0001-50 21/01/2020 11:28:04:617
R$ 19.600,0000 09.204.127/0001-05 21/01/2020 11:28:05:057
R$ 29.640,9000 05.286.960/0001-83 21/01/2020 11:28:55:277
R$ 28.000,0000 15.714.275/0001-64 21/01/2020 11:29:51:540
R$ 19.400,0000 29.312.896/0001-26 21/01/2020 11:31:16:943
R$ 19.200,0000 09.204.127/0001-05 21/01/2020 11:31:45:640
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R$ 19.000,0000 29.312.896/0001-26 21/01/2020 11:31:56:743
R$ 20.000,0000 15.714.275/0001-64 21/01/2020 11:32:01:667
R$ 18.800,0000 09.204.127/0001-05 21/01/2020 11:32:10:330
R$ 18.600,0000 29.312.896/0001-26 21/01/2020 11:32:40:833
R$ 18.400,0000 09.204.127/0001-05 21/01/2020 11:33:19:157
R$ 29.800,0000 18.527.195/0001-98 21/01/2020 11:34:15:217
R$ 29.600,0000 18.527.195/0001-98 21/01/2020 11:35:08:390
R$ 29.400,0000 18.527.195/0001-98 21/01/2020 11:36:17:190
R$ 29.200,0000 18.527.195/0001-98 21/01/2020 11:37:09:970
R$ 19.795,9300 31.401.798/0001-07 21/01/2020 11:38:41:533
R$ 18.000,0000 29.312.896/0001-26 21/01/2020 11:40:34:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 21/01/2020
11:23:24 Item Aberto.

Encerrado 21/01/2020
11:42:35 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

21/01/2020
12:56:58

Convocado para envio de anexo o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
29.312.896/0001-26.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

21/01/2020
13:04:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26.

Aceite 21/01/2020
13:31:40

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R$ 18.000,0000 e com valor negociado a R$
8.950,0000. Motivo: VALOR UNITÁRIO

Habilitado 24/01/2020
10:26:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF:
29.312.896/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 21/01/2020
11:20:44

BOM DIA

Pregoeiro 21/01/2020
11:21:18

atraso devido a um problema técnico na internet

Pregoeiro 21/01/2020
11:21:26

DECLARO A SESSÃO ABERTA

Pregoeiro 21/01/2020
11:23:24

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/01/2020
11:42:35

O item 1 está encerrado.

Sistema 21/01/2020
11:42:35

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 21/01/2020

12:44:53
Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Tem interesse de negociar o valor?

29.312.896/0001-
26

21/01/2020
12:48:33

Boa tarde Sr. Pregoeiro! Podemos chegar a R$17.900,00

Pregoeiro 21/01/2020
12:53:36

Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - ok, convoco então a empresa para que envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada para o Item no

prazo de 2 (duas) horas.
Sistema 21/01/2020

12:56:58
Senhor fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, solicito

o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 21/01/2020

13:04:58
Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:

29.312.896/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 21/01/2020

13:45:32
Declaro suspensa a sessão para a análise da documentação, que será realizada por

Comissão Técnica Especial da Secretaria, após esta reproduzir um Laudo consignando as
razões que levam à aceitação ou rejeição da mesma, conforme Item 14.2. do Edital,
retomaremos a sessão assim que for emitido o mesmo, sendo avisado 24 horas de

antecedência.
Pregoeiro 23/01/2020

13:31:58
Informo que a sessão será reaberta amanhã dia 24/01/2020 as 10 (dez) horas horário de

Brasília. Para informar sobre o Laudo da Secretaria.
Pregoeiro 24/01/2020

10:03:39
Bom dia

Pregoeiro 24/01/2020
10:03:54

Declaro a sessão aberta
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Pregoeiro 24/01/2020
10:18:07

Informo que as documentações complementares enviadas estão tecnicamente em
conformidade com o item especificado. Portando, se encontram APROVADAS.

Pregoeiro 24/01/2020
10:25:55

Para BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - Convoco a empresa para enviar a documentação
original no prazo de 03 dias conforme o item 15.2 do edital. Saliento ainda que as

documentações devem estar em conformidade com o item 15.1.2, I do edital sob pena de
inabilitação.

Sistema 24/01/2020
10:26:33

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 24/01/2020
10:27:03

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/01/2020 às 10:57:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 24/01/2020 10:26:33 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

24/01/2020 10:27:03 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/01/2020 às 10:57:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:59 horas do dia 24 de janeiro de 2020, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
MARCOS AURELIO SIMPLICIO GERALDINI 
Pregoeiro Oficial

YASMIN CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES
Equipe de Apoio

Voltar   
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