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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

4/2022

RUA MIGUEL COUTO, 800 - CENTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS
03.230.443/0001-67 (48) 3466-0120

88870-000 - Orleans

19/2022

Data do Processo: 01/06/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESFS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ORLEANS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022

PARECER DA COMISSÃO

NO DIA E HORA DETERMINADOS NO PREÂMBULO DESSE EDITAL, REUNIRAM-SE NA SALA DE LICITAÇÕES O
PREGOEIRO,  EQUIPE  DE  APOIO  E  O  REPRESENTANTE  DA  ÚNICA  EMPRESA  PROPONENTE  PARA  REALIZAÇÃO
DE  SESSÃO  PÚBLICA  DE  ANÁLISE  E  JULGAMENTO  DA  PROPOSTA  E  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO  DESSE
CERTAME. PARTICIPOU DESSA SESSÃO A SERVIDORA  ALINE DE OLIVEIRA ALVES, COORDENADORA DE SAÚDE
BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS. INICIALMENTE, FORAM CONFERIDOS OS DOCUMENTOS
DE  CREDENCIAMENTO  E  CONSTATADO  QUE  A  EMPRESA  ATENDEU  AO  EDITAL,  RESULTANDO  SEU
REPRESENTANTE  CREDENCIADO.  APÓS  ABRIU-SE  O  ENVELOPE  DE  PROPOSTA  E  EFETUADA  A  DEVIDA
CONFERÊNCIA,  CONSTATOU-SE  QUE  A  MESMA  RESULTOU  CLASSIFICADA.  A  ETAPA  DE  LANCES  DECORREU
NORMALMENTE. AO FINAL FORAM CONFERIDOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA
DESSE CERTAME E CONSTATADO QUE A  MESMA ATENDEU AO EDITAL RESULTANDO HABILITADA.  TODOS OS
DOCUMENTOS  DESSA  LICITAÇÃO  FORAM  CONFERIDOS  E  VISTADOS  PELOS  PRESENTES,  INCLUSIVE  EM
RELAÇÃO A INVIOLABILIDADE DOS ENVELOPES. SEM MAIS ENCERROU-SE A SESSÃO.

Reuniram-se no dia 17/06/2022, as 09:10 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 5249/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 19/2022 na modalidade de
Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 APARELHO DE ULTRASSON E JATO DE BICARBONATO -
"Aparelho de ultrasson e jato de bicarbonato
Transdutor Ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de
pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz.Bomba
peristáltica com regulagem do fluxo de água. Reservatório de
água removível translúcido com iluminação a LED. Liso, com
cantos arredondados.Peça de mão do jato de bicarbonato:
– removível e autoclavável
 difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água +
bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando
entupimento da mesma.
Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza.
Painel de comandos próximos com seletores digitais e
reguladores mais suaves:
– Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom).
– Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis:
Perio, Endo e Scalling.
– Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do
fluxo de ar do jato de bicarbonato.
– Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração,
oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite
também a realização de trabalhos a seco (condensação de
amálgama, cimentação de

4,000 UN Dentemed 3.100,0000 12.400,00
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onlays/inlays, etc).
– Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de
procedimento"

5 AUTOCLAVE 21 L - Autoclave 21 L, Modelo 21 litros: perfeito
para esterilização de grandes volumes Tanque de pressão em
aço inox: longa durabilidade e resistência Bandejas e suporte em
aço inox Constantes processos de aquecimento não causam
fadiga ao material Mantém as características originais do
equipamento por muito mais tempo Tanque de pressão também
disponível em alumínio: melhor custo-benefício Porta em
alumínio injetado, recoberta com inox Anel de vedação em
silicone Abertura leve e estável Fechamento e vedação seguros
durante todo o ciclo de esterilização Isolamento térmico interno
em lã de vidro Garante que o ciclo de aquecimento ocorra com
maior velocidade Evita perda de temperatura Mantém a
temperatura externa do aparelho mais baixa, dentro dos limites
de segurança aceitáveis Manômetro de pressão e temperatura:
permite monitoramento durante todo o ciclo Duas válvulas de
sobrepressão: atua em casos de falhas de operação, impedindo
que exceda o limite de segurança de pressão Dispositivo com
sistema de segurança contra abertura acidental da porta:
assegura a despressurização imediata impedindo o
deslocamento de vapor Mangueira para dreno do vapor
apropriada para alta temperatura Termostato: protege o sistema
contra riscos de elevação excessiva da temperatura Sistema
eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização caso ele não
inicie em até 45 min Tecla de emergência para interromper o
ciclo manualmente Painel de comando na parte frontal: permite
operar o equipamento de forma rápida e precisa Filtro sinterizado
de alta eficiência, evita obstrução das tubulações Válvula
solenóide: atua em casos de queda de energia, garantindo a
despressurização do sistema Pés de borracha: garantem total
estabilidade ao conjunto Tubulação interna em cobre: evita
vazamento devido à alta pressão e temperatura Tempo do ciclo
completo 60 minutos Valor dado aproximadamente, podendo
sofrer variações, pelo tipo e volume de material, oscilações na
rede etc. Tolerância de variação manômetro Dividir a escala do
manômetro em três partes iguais. Para a primeira parte a
tolerância é de: 3%, segunda parte: 2%, terceira parte: 3% A
montagem do equipamento deverá ser paga pelo comprador
(cliente) e realizada por um técnico credenciado. A embalagem
deverá permanecer fechada até a chegada do técnico, caso seja
violada ocorrerá o cancelamento da garantia do produto.
Informações técnicas Consumo de água 350 - 380 ml Diâmetro
da câmara 240 mm Frequência 50/60 Hz Fusíveis de Proteção
F1 = 0,5A / F2 e F3 = 20A / F4 = 10A Modo de operação
Contínua Peso bruto 33 Kg Peso líquido 30 Kg Potência 1700 W
Pressão de esterilização 1,7 kgf/cm2 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm2 )
Profundidade da câmara 450 mm Proteção contra choque
elétrico Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B
Proteção contra penetração nociva de água / material particulado
IPX0 Temperatura de operação 128 °C 5 (123 a 133 °C) Tempo
do ciclo completo 60 minutos Valor dado aproximadamente,
podendo sofrer variações, pelo tipo e volume de material,
oscilações na rede etc. Tempos de esterilização 16 minutos
Tensão de alimentação 127V (100-140V) 220V (198-264V)
Tolerância de variação manômetro Dividir a escala do
manômetro em três partes iguais. Para a primeira parte a
tolerância é de: 3%, segunda parte: 2%, terceira parte: 3%
Volume 21 litros"

3,000 UN Dentemed 5.900,0000 17.700,00

6 FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - "FOTOPOLIMERIZADOR
SEM FIO, com bateria de lítio. Display digital. Tempo de
aplicação disponíveis: 10, 20, 60 e 99 segundos. Pode ser
utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta
potência (1250 mW/cm2). Bivolt automático. Desligamento
automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta
constituído em ABS e Aluminio Anodizado. Radiomêtro interno
automático. Mantém

5,000 UN Dentemed 700,0000 3.500,00
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estabilizada a potência da luz. Ponteira condutora da luz com
giro de 360° na cor escura. Alimentação: 90-240V. Frequência:
50/60Hz, Peso da peça de mão: 100g. Peso bruto: 320g.
Comprimento da onda: 420 à 480nm. Bateria: 3,7V 750 mA.
Modo de Uso: Rampa, Contínuo e Pulsado, com protetor
ocularTecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel.
Insertos que acompanham o produto:
G120, G1, G2 e G10-P."

8 CADEIRA ODONTOLÓGICA - "Cadeira Odontológica Sistema
Easy fix
Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90º; com
estrutura interna de metal;
Caixa de ligação integrada
Base com debrum antiderrapante
Dispensa fixação no piso
Amplo estofamento com 22 opções de cores
Pedal acoplado com 13 funções: 4 posições de trabalho, volta a
zero e posição cuspir
Função bloqueio dos movimentos
Botão on/off – localizado na lateral da base da cadeira para
melhor acesso.
Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao
chão.
Encosto da cabeça
Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com
regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e
longitudinal e sistema de trava por alavanca.
Sistema de elevação
Eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa
tensão com 24 volts.
Sistema eletrônico
Integrado e de baixa voltagem: 24 volts.
Tensão de alimentação
127 ou 220V~ 50/60Hz.
Pedal de Comandos Integrado
4 posições de trabalho com memorização do status do refletor;
Posição cuspir e retorno à ultima posição;
Acionamento e ajuste da intensidade da luz do refletor;
Volta à zero automática;
Subida e descida do assento e do encosto;
Bloqueio dos movimentos da cadeira com alerta de luz de
emergência;
Os comandos do pedal podem ser facilmente revertidos.
Equipo F
Equipo com braço pneumático
Ambidestro
Painel de comandos PAD com negatoscópio acoplado
Manômetro
Permite o acoplamento de até cinco terminais de trabalho
Sistema Bio System – Sistema de desinfecção, que proporciona
a limpeza interna das mangueiras e terminais através de líquido
bactericida, prevenindo riscos de contaminação cruzada.
Equipo com amplo espaço disponível – Permite a acomodação
de todo o material de trabalho dentro do alcance do profissional.
Permite a regulagem do fluxo de água na cuspideira e porta-
copos.
Corpo do equipo em ABS injetado – maior resistência e
acabamento diferenciado.
Acompanhado por: Seringa tríplice; 1 terminal para micromotor
de baixa rotação e 2 terminais para turbinas de alta-rotação.
Permite a inclusão de Kit para água aquecida na seringa tríplice
(item opcional).
Mangueiras lisas, sem ranhuras ou estrias, arredondadas, leves
e flexíveis.
Permite a acomodação de bandeja sob seu corpo – item
opcional.
Painel de comando PAD com os seguintes acionamentos:
Subida e descida do assento da cadeira.
Subida e descida do encosto da cadeira.

3,000 UN Dentemed 25.700,0000 77.100,00
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Stop emergencial da cadeira.
Posição de volta à zero.
Inversão do sentido da rotação do micro motor elétrico (*MME –
opcional).
Negatoscópio com luz gerada por dispositivos semicondutores
(LED).
Acionamento do Bio-system.
Água da cuba e do porta-copo programáveis.
Posição de cuspir e retorno à última posição.
Programação de trabalho.
Acendimento do refletor.
Unidade de Água
Exclusivo Sensor de Proximidade
O G3 New apresenta um exclusivo sensor de aproximação que
aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideira,
proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente,
segurança e economia de água.
Sistema porta copos
Cuba profunda e removível
Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi) e terminal suctor para
conexão com bomba de vácuo
Seringa tríplice e aquecimento de água para seringa tríplice
(opcional)
Regulagem do fluxo de água na cuspideira
Unidade de água e cuba rebatível em 60º, possibilitando uma
ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo
operatório
Filtro de detritos localizado no corpo da unidade de água, de fácil
limpeza e acesso.
Braço alcance (opcional)
Reservatórios translúcidos de 800ml para: Água das peças de
mão, seringa tríplice e Bio-System.
____________________________________________________
_____
Refletor Sirius Sensor LED
Tecnologia de iluminação – LED
Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia
elétrica do que os modelos convencionais;
Não utiliza lâmpadas;
Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas.
Sensor de proximidade
O acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo
sensor de aproximação localizado na parte inferior do c

9 MOCHO ODONTOLÓGICO COM ENCOSTO - MOCHO
ODONTOLÓGICO COM ENCOSTO

5,000 UN Dentemed 825,0000 4.125,00

10 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - "Compressor odontológico •
Informações Técnicas:
- Tensão: 220V
- Deslocamento teórico: 12pcm / 340l/min
- Pressão de operação:
:: Máxima: 120lbf/pol² (8,3bar)
:: Mínima: 80lbf/pol² (5,5bar)
- Unidade compressora:
:: Número de estágios: 1
:: Número de pistões: 2 x 2-V
- Potência do motor: 2 x 1hp / 1,5kW
- Número de polos: 4
- Volume do reservatório: 100Litros
• Dimensões:
- Largura: 480mm
- Altura: 780mm
- Profundidade: 900mm"

3,000 UN Dentemed 9.800,0000 29.400,00

11 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM PUSH BUTTON - Caneta
de ALTA ROTAÇÃO COM PUSH BUTTON, ergonômica, corpo
em alumínio anodizado, rolamento cerâmico, spray triplo,
superfície antideslizante, engate BORDEN, peso total de 70 g,
embalada em caixa de plástico, com 1 ano de garantia

30,000 UN Dentemed 490,0000 14.700,00

12 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - Caneta de BAIXA ROTAÇÂO
composta por: Micro Motor INTRA com sistema de refrigeração,
corpo leve em alumínio, baixo nível de ruído e autoclavável em
135º C, e Contra Ângulo Baixa Rotação tem corpo leve, com
design arrojado, não produz ruído, vem com sistema Intra,
rotação 1:1 e pode

30,000 KIT Dentemed 925,0000 27.750,00
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ser autoclavavel em até 135ºC, embalada em caixa de plástico,
com 1 ano de garantia.

186.675,00Total do Participante:
186.675,00Total Geral:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Orleans, 17/06/2022

MEMBRO

ROSANA TEZZA WASSEN BASCHIROTTO

PREGOEIRO

FABIO SALVADOR

MEMBRO

FRANCIELLI CEOLIN BELTRAME

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

DANIEL DESIDÉRIO


