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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO ELETRÔNICO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES

Nr.: 98/2020

CNPJ:
11.840.546/0001-77
Telefone: (49) 3251-7600
Endereço: PRAÇA LEOBERTO LEAL, 20 - CENTRO
CEP:
88501-310 - Lages

Processo Adm.:
Data do Processo:

42/2020
19/08/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

42/2020
98/2020 - PE
Pregão eletrônico
04/01/2021
Registro de Preços para Aquisição de Bebedouros Eletrônicos, Aparelhos de Ar
Condicionado e Equipamentos Odontológicos para o Centro de Atendimento
Odontológico(CEO), Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento
(UPA).

Lote: 1
Participante: SOMA COM DE IMP E EXP DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L
Item

Especificação

Qtd.

1

Bebedouro elétrico conjugado-duas colunas.
9,000
Características: Capacidade aproximada de 6L por hora. Dimensões e
tolerâncias
altura:
960mm.
Dimensões
parte
conjugada:
650x660x291mm(AxLxP). Tolerância: até 10%. Pia em aço inox conjugado,
com quebra-jato. Gabinete em inox. Torneira em latão cromado de suave
acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato
inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. Reservatório de
água em aço inox, com serpentina externa com ... (REFERENTE AO ITEM
01 DO COMPRASNET)

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

759,00

6.831,00

Total do Participante:

6.831,00

UN

433,00

1.299,00

Total do Participante:

1.299,00

UN

Lote: 2
Participante: SOMA COM DE IMP E EXP DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L
2

Bebedouro eletrônico c/ filtro 20L.
3,000
Apresentação: Na cor Branca. Entrega por unidade. Para garrafões de 10 e
20 litros de água.
Características: Material plástico injetado, opções de temperatura gelada e
natural, bandeja coletora de resíduos removível, alimentação 220v, potência
(w) 75w, consumo (Kw/h) 0,07Kw/h, dimensões aproximadas do produto - cm
(AxLxP) 38,5x28x28cm, peso aproximado do produto - Kg 2,25kg, garantia
mínima do fornecedor de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e
com ... (REFERENTE AO ITEM 02 DO COMPRASNET)

Lote: 3
Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.
3

Amalgamador.
6,000
Características: Ativador de cápsulas pré dosificadas. Tipo vibrador universal
para amálgama pré-dosificada em cápsula, corpo injetado em poliestireno
obedecendo as normas de segurança elétrica, aparelho com adaptação para
o sistema sdi para mistura, suporte da cápsula ajustável. Garantia mínima do
fornecedor de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as
recomendações

UND

545,00

3.270,00
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contidas nas normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 03
DO COMPRASNET)
Total do Participante:

3.270,00

Lote: 4
Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.
Item

Especificação

Qtd.

4

Aparelho de raio-x digital.
1,000
Apresentação: Aparelho com instalação.
Características: Odontológico digital de parede pantográfico. Braços
articuláveis na posição vertical e horizontal, construídos em aço, com cantos
arredondados. Pintura na cor gelo com tratamento anticorrosivo; caixa de
comando em material especial com suporte de fixação do controle facilitando
o acoplamento do controle, sem riscos de queda. Controle com comando
para seleção do tempo mais adequado para cada situação. (REFERENTE
AO ITEM 04 DO COMPRASNET).

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

9.050,00

9.050,00

Total do Participante:

9.050,00

UND

Lote: 5
Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.
5

Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato.
15,000
Apresentação: Aparelho com instalação.
Características: Com chave seletora de potência, válvula reguladora que
proporciona pressão de ar. Com botão de ajuste de aguá, potência da
vibração e do ar. Capas protetoras das canetas de bicarbonato e ultrassom
devem ser removíveis e autoclaváveis. Caneta de ultrassom compatível com
as pontas: Gnatus, Dabi Atlant e Saevo. Com reservatório de água
incorporado ao corpo do aparelho. Voltagem 220w, rdc 59. Com registro na
ANVISA. Garantia mínima do fornecedor de 12 meses. Em conformidade
com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT
no que couber. (REFERENTE AO ITEM 05 DO COMPRASNET)

UND

2.118,00

31.770,00

Total do Participante:

31.770,00

Lote: 6
Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.
6

Bomba à vácuo de 01HP/CV.
15,000
Características: Bomba de vácuo com capacidade para no mínimo 04
consultórios simultaneamente; sistema automático de descarga dos resíduos
diretamente ao esgoto; pré-lavagem automática no filtro coletor; filtro coletor
de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato
com os resíduos; filtro de entrada de água; protetor térmico intermitente,
motor com eixo central em inox; comando de acionamento eletrônico; vácuo
máximo de 450 mmhg/17,62 inhg; b. (REFERENTE AO ITEM 06 DO
COMPRASNET)

UND

2.230,00

33.450,00

Total do Participante:

33.450,00

Lote: 7
Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.
9

Compressor odontológico.
10,000
Características: Isento de óleo, motor de 2 pistões (220v ou bivolt) protetor
térmico contra sobre-aquecimento, filtro de saída de ar. Com capacidade
para 2 consultórios, sem bomba de vácuo (até 2 sugadores simultâneos
cada), pintura interna do reservatório anti- oxidante, baixo nível de ruído:
60db a um metro de distância, capacidade de no mínimo 60 litros: geração
de ar mínimo de 200 litros/mim. (7.1 pés cúbicos/min). Em conformidade com
as recomendações contidas nas n... (REFERENTE AO ITEM 11 DO
COMPRASNET)

Lote: 8
Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.

UND

2.859,00

28.590,00

Total do Participante:

28.590,00
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Item

Especificação

Qtd.

10

Compressor odontológico para 4 consultórios.
6,000
Características: Isento de óleo, motor de 2 pistões (2 x 2-v), 220v ou bivolt,
protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar, com
capacidade para 4 consultórios sem bomba de vácuo (até 2 sugadores
simultâneos), pintura interna do reservatório antioxidante, baixo nível de
ruído, capacidade de no mínimo 96 litros, potência mínima do motor de
2x1hp 1,5kw, vazão máxima de aproximadamente de 12pcm e 340l/min.
(REFERENTE AO ITEM 12 DO COMPRASNET)

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

8.050,00

48.300,00

Total do Participante:

48.300,00

UND

Lote: 9
Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.
11

Contra Ângulo Endodôntico tipo FXM 700 ou similar.
2,000
Apresentação: De baixa rotação, indicado para o preparo dos canais
radiculares, utiliza com limas tipo NiTi (sistema rotatório). Sistema push
button, Autoclavável. A empresa vencedora deverá oferecer garantia mínima
de um ano e indicar empresa credenciada para prestar assistência técnica no
município de Lages. (REFERENTE AO ITEM 13 DO COMPRASNET)

UND

1.308,33

2.616,66

Total do Participante:

2.616,66

UN

880,00

7.040,00

Total do Participante:

7.040,00

Lote: 10
Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.
12

Destiladora de Água de Bancada.
8,000
Apresentação: Reservatório em aço inox com capacidade mínima de 4L.
Abastecimento manual. Potência mínima de 750w (1Litro/Hora). Dimensões
aproximadas Ø235 x 380mm (altura). Registro ANVISA: Isento. Capacidade
do reservatório de água destilada de mínimo 3,8 litros; Temperatura de
trabalho entre 15 a 40°. Sem necessidade de instalação hidráulica. Garantia
de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações
contidas nas normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 14
DO COMPRASNET)

Lote: 11
Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.
13

Fotopolimerizador.
15,000
Características: Aparelho sem fio, transmissão de luz por ponteira de fibra
óptica 100% coerente, led de alta potência e intensidade luminosa - 1200
mw/cm2, controle de operações no corpo do aparelho, permite o ajuste dos
tempos de fotoativação, no mínimo de 3 modos programáveis de aplicação,
sinal sonoro a cada 5 segundos, bateria recarregável, sistema inteligente de
desligamento automático, resistente e de fácil higienização, base de
descanso com carregador de bateria. Deve... (REFERENTE AO ITEM 15 DO
COMPRASNET)

UND

515,00

7.725,00

Total do Participante:

7.725,00

Lote: 12
Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.
14

Localizador apical eletrônico.
2,000
Apresentação: Não necessita calibração; Limitador eletrônico de corrente;
Função de auto-teste; Medição independente das condições do canal: seco
ou úmido com soluto ou soro; Indicações sonoras enquanto trabalha na
região apical, com alteração da sua frequência para indicar a progressão até
ao apex; LCD de alta resolução; utiliza 4 pilhas de 1,5 Volt AA; Grampo labial
e grampo de lima esterilizáveis em autoclave. (REFERENTE AO ITEM 16
DO COMPRASNET)

Lote: 13

UND

1.848,67

3.697,34

Total do Participante:

3.697,34
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Participante: MF DE ALMEIDA CIA LTDA EPP.
Item

Especificação

Qtd.

15

Mini Incubadora.
10,000
Apresentação: Capacidade para: 4 indicadores biológicos; luz de LED
indicativa que o aparelho esta ligado; bivolt; tempo de incubação de até 24
horas; temperatura de incubação de até 60ºC. Garantia mínima de 12 meses.
Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas
normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 17 DO
COMPRASNET)

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

193,00

1.930,00

Total do Participante:

1.930,00

UN

Lote: 14
Participante: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
16

Negatoscópio.
15,000
Características: Carenagem PSAI, sistema de iluminação fluorescente, reator
eletrônico, bivolt, com lupa, dimensões do visor: 325 x 210mm, dimensões do
produto aproximadamente de 360 x 300 x 100mm, permite fixação na
parede. Garantia mínima de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e
com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.
(REFERENTE AO ITEM 18 DO COMPRASNET)

UND

400,11

6.001,65

Total do Participante:

6.001,65

Lote: 15
Participante: "BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA"
17

Autoclave de 42 litros ou superior.
18,000
Características: Câmara de esterilização em aço inoxidável; painel analógico
em teclado de membrana; controle termodinâmico de temperatura e pressão
automático; com acompanhamento através de manômetro/termômetro e
indicadores luminosos; fecho da tampa de triplo estágio com sistema de
restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento porrolamento axial;
sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço
inox laminado; guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de
esterilização; não necessita de tubulação para drenagem de água; operação
que permite a seleção de diferentes ciclos; opção de ciclos extras; sistemas
de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou
funcionamento; desligamento automático em caso de excesso de
temperatura; pressão ou falta de água. Garantia mínima do fornecedor de 12
meses, o fornecedor deverá cobrir os testes necessários que recomenda a
garantia, ou que comprove o perfeito funcionamento do equipamento. Em
conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas
normas da ABNT no que couber. (REFERENTE AO ITEM 19 DO
COMPRASNET)

UND

3.595,00

64.710,00

Total do Participante:

64.710,00

Lote: 17
Participante: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO
19

Ar Condicionado tipo "Split" 12.000 btu/h quente/frio.
6,000
Apresentação: Na cor Branca. 220v ou bivolt. 1.086 W.
Marca de referência: Komeco. Modelo de Referência: KOHI 12FC 1HX /
KOHI 12QC 1HX - linha inverter quente/frio.
Características: O aparelho deve apresentar Selo do Inmetro e Selo Procel
de Economia de Energia, tendo classificação A. Com entrega, SEM
instalação. Garantia mínima de 03 anos para o motor-compressor e 01 ano
de garantia para os demais componentes. Em conformidade com o
INMETRO... (REFERENTE AO ITEM 21 DO COMPRASNET)

Lote: 18
Participante: OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA

UND

1.835,70

11.014,20

Total do Participante:

11.014,20
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Item

Especificação

Qtd.

7

Caneta de alta rotação com conexão tipo borden.
20,000
Características: Dois furos. Corpo em alumínio anodizado natural com canais
arredondados de pega, push button, rotação de 420.000 rpm ± 15% com alto
torque axial e radial e eficiente concentricidade da broca, controle de rotação
através do pedal de comando, rolamentos com esfera de cerâmica,
acompanha borracha de vedação da conexão, agulha para desobstrução do
spray, consumo de ar aproximandamente de 42,0 l/min ± 2 e pressão de
trabalho de 30 psi ±. (REFERENTE AO ITEM 24 DO COMPRASNET)

8

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

UND

627,00

12.540,00

Caneta de baixa rotação.
25,000
Características: Contra-ângulo e micro-motor odontológico - contra ângulo.
Corpo do contra ângulo de ser fabricado em alumínio anodizado autoclavável
até 135°c por mais de 1000 ciclos, acoplamento sistema intra giratório,
rotação máxima de 20.000 rpm transmissão 1:1 peso ideal peso líquido
inferior a 50,0 gramas baixo ruído de trabalho, ranhuras antiderrapantes;
cabeça pequena com ângulo da peça de mão, eixos montados com 6
rolamentos. Sistema de fixação da broca disponí... (REFERENTE AO ITEM
25 DO COMPRASNET)

UND

452,00

11.300,00

20

Cadeira odontológica completa.
Características: Conforme Termo de Referência.
(REFERENTE AO ITEM 22 DO COMPRASNET)

20,000

UND

8.000,00

160.000,00

21

Mocho odontológico.
40,000
Características: Na cor azul. Sistema de elevação do assento a gás através
de alavanca lateral, os movimentos vertical, horizontal e inclinação do
encosto devem ser acionados através de manípulo. Base com 5 rodízios
resistentes; estofamento em material rígido e resistente, com revestimento
sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Permite limpeza e
assepsia; assento com elevação central através de alavanca inferior ao
acento. Garantia mínima de 12 meses. (REFERENTE AO ITEM 23 DO
COMPRASNET)

UND

424,00

16.960,00

Total do Participante:

200.800,00

Total Geral:

Lages, 04/01/2021

ANTONIO CERON

Assinatura do Responsável

468.094,85

