MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 21.691/2019
Pregão Eletrônico nº. 65/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer de Souza, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e
por delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05,
fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e
considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso
XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em
conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº.
10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as
empresas participantes com valores unitários abaixo discriminados, deixando de homologar somente
os itens 311 em virtude das ofertas ficarem acima da média da Administração sendo declarado como
fracassado e os itens 48, 49 e 268 em virtude da não apresentação de propostas válidas, sendo
declarados como desertos.
Valor
Item Unid. Qtd.
Descrição do Objeto
Marca
Unitário
Agulha gengival descartável calibre G- 30
Extra curta. Descrição: em caixa com 100
08
Caixa
50
unidades constando marca comercial, estéril
Procare
R$ 29,49
com validade mínima de 3 anos da data de
entrega.
Clean Asper. Descrição: frasco com 500 ml.
57
Unid.
70
Asfer
R$ 34,99
Limpa instrumentais.
Cone de papel absorvente 15. Descrição:
estéril embalagem em caixa com no mínimo
80
Caixa
30
Diadent
R$ 21,99
20 unidades de cada número validade mínima
de 1 ano da data de entrega.
Cone de papel absorvente 35. Descrição:
estéril embalagem em caixa com no mínimo
84
Caixa
50
Diadent
R$ 21,99
20 unidades de cada número validade mínima
de 1 ano da data de entrega.
Cureta periodontal Mccall, N. 11/12.
Descrição: cabo oco contendo inscrição da
marca e numeração, extremidade de
superfície irregular denteada com ranhuras ou
rugosidade, ponta ativa com ângulos e corte
92
Unid.
10
Cassiflex
R$ 9,89
preciso encaixe perfeitos e alinhados em aço
inox com acabamento e polimento perfeito.
Cabo obrigatoriamente superior a 0,5mm.
Evitando a movimentação desnecessária da
mão do dentista.
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93

Unid.

25

94

Unid.

20

95

Unid.

10

108

Unid.

10

114

Unid.

20

117

Unid.

300

137

Unid.

200

Cureta Periodontal, Foice Goldman Fox 1.
Descrição: cabo contendo inscrição da marca
e numeração; extremidade de superfície
irregular denteada com ranhuras ou
rugosidade; ponta ativa com
ângulo de
cortes preciso encaixes perfeito e alinhados
em aço inox com acabamento e polimento
perfeito. Cabo obrigatoriamente superior a
0,5mm.
Evitando
a
movimentação
desnecessária da mão do dentista.
Cureta
Periodontal
MCCALL
17/18.
Descrição: cabo com gravação visível e
indelével da marca e numeração; extremidade
de superfície irregular denteada com ranhuras
ou rugosidade, ponta ativa com ângulo de
corte preciso encaixes perfeitos alinhados em
aço inox, com acabamento e polimento
perfeito. Cabo obrigatoriamente superior a
0,5mm.
Evitando
a
movimentação
desnecessária da mão do dentista.
Cureta Periodontal Mccall, N. 1/10.
Descrição: cabo oco contendo inscrição da
marca e numeração, extremidade de
superfície irregular denteada com ranhuras ou
rugosidade, ponta ativa com ângulos e corte
preciso encaixe perfeitos e alinhados em aço
inox com acabamento e polimento perfeito.
Cabo obrigatoriamente superior a 0,5mm.
Evitando a movimentação desnecessária da
mão do dentista.
Esfigmomanometro: Braçadeira em Velcro.
Manual, tipo aneroide, leve e portátil.
Certificado de aferição e aprovação do
INMETRO-IPEM/SP. Diafragma de alta
sensibilidade. Reg. ANVISA: 10237580015.
Espátula para Alginato. Descrição: cabo
contendo inscrição do número e marca
extremidade
de
superfície
irregular
confeccionada em aço inox com acabamento
e polimento perfeito passível de esterilização
em meios físico- químicos.
Espelho Bucal Plano, N. 05. Descrição: sem
cabo,
imagem
frontal
de
precisão,
confeccionado em aço inoxidável polido
superfície espelhada sem dupla imagem,
acabamento e polimento perfeitos; passível de
esterilização em autoclave.
FRESA de ar diamantada estéril n 1011 HL.
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Cassiflex

R$ 20,99

Cassiflex

R$ 27,99

Cassiflex

R$ 8,69

Premium

R$ 106,99

Cassiflex

R$ 18,99

Cassiflex

R$ 3,44

Fava

R$ 3,43
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145
170
173
182
193
208
210

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

100
400
350
250
350
250
250

230

Frasco

08

231

Frasco

18

233

Unid.

150

235

Caixa

25

274

Unid.

05

285

Unid.

06

304

Caixa

50

FRESA de ar diamantada estéril n 1016 F.
FRESA de ar diamantada estéril n 1118 FF.
FRESA de ar diamantada estéril n 1190 FF.
FRESA de ar diamantada estéril n 2112.
FRESA de ar diamantada estéril n 3080.
FRESA de ar diamantada estéril n 4084 G.
FRESA de ar diamantada estéril n 4130 .
Hipoclorito de Sódio 1,0%: Utilizado como
substância química auxiliar de uso
endodôntico na fase de preparo do canal
radicular, promovendo a limpeza e
desinfecção dos canais radiculares.
Hipoclorito de Sódio 2,5%: Utilizado como
substância química auxiliar de uso
endodôntico na fase de preparo do canal
radicular, promovendo a limpeza e
desinfecção dos canais radiculares.
Ionômero
de
vidro
descrição:
Cor
A3 Autopolimerizável, quimicamente ativado,
com excelentes propriedades mecânicas para
os dentes posteriores. Fácil de manipular e
inserir na cavidade. Selamento marginal que
evite infiltrações e cárie secundária.
Cariostático e bactericida. Tempo de presa no
máximo – 4 minutos obrigatoriamente.
Copolímero de ácido acrílico, ácido maleico,
água, ácido tartárico. Kit no mínimo com 11
gramas de pó microparticulado e 1 frasco de
líquido de 8 ml (poliacrílico) Rendimento em
aplicações até 100 restaurações).
Lâmina de bisturi N. 11. Descrição: em aço
inoxidável cortante, com perfeito acabamento
sem sinais de oxidação, sem rebarba O
produto deverá ser entregue com laudo que
comprove sus esterilidade; cada caixa deverá
constar 100 lâminas cada.
Negatoscópio. Descrição: para consulta de
Radiografia apicais odontológica
Pinça Backaus, de 13 cm. Descrição: contento
inscrição do número e marca, em aço inox
acabamento polimento perfeito passível de
esterilização em autoclave.
Selante
fotopolimerizável
com
flúor.
Descrição: caixa contendo kit com 5 seringas
de selante com 2 grs. Cada; 1 seringa de
condicionador gel com 3 grs., 20 pontas
descartáveis; composto basicamente por ácido
ortofosforico a 37% e Selante com 50% de
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Fava
Fava
Fava
Fava
Fava
Fava
Fava

R$ 3,43
R$ 6,99
R$ 2,99
R$ 3,79
R$ 2,99
R$ 7,99
R$ 3,43

Asfer

R$ 11,40

Asfer

R$ 8,05

FGM

R$ 37,99

Advantive

R$ 44,48

Biotron

R$ 208,97

Maryan

R$ 28,99

Maquira

R$ 103,99
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317

Item

carga; composto basicamente por: Bis-GMA
Uretano Modificado, Trietileno Glicol DiMetacrilato Borosilicato de Alumínio e Bário,
Ester Tetracrilico Ácido fosfórico, Fluoreto
de
sódio,
N-Metil
Dietalamina
e
conforoquinona;
embalado
em
caixa
constando marca comercial de fabricação,
validade mínima de 2 anos da data de entrega.
Tesoura Buck, de 11 cm, reta. Descrição:
contento inscrição do número e marca, em
Unid.
30
Cassiflex
R$ 22,08
aço inox acabamento polimento perfeito
passível de esterilização autoclavável.
Itens acima: SALVI LOPES E CIA. LTDA. – ME. CNPJ. 82.478.140/0001-34
Unid.

Qtd.

11

Pct.

80

297

Bis.

150

Descrição do Objeto
Alginato. Descrição: para moldagem e
impressão odontológica presa tipo II,
altamente elástico, cromática consistência
firme; com aroma e sabor antinauseante, com
antimicrobiano composto de: Alginato de
potássio sulfato de cálcio, tetrapirofosfato de
sódio, fluotitanato de potássio polietileno
glicol, óxido de magnésio, datomita, aroma,
clrexidina álcool anidro e fenolftaleína,
embalado em pacote com aproximadamente
410grs. Procedência de fabricação validade
mínima de 3 anos a partir da data de entrega.
Registro na ANVISA.
Resina composta fotopolimerizável Cor A-3 Descrição: microhibridacomposta. Resina em
seringa
com
aproximadamente
4grs.,
embalada
individualmente,
Composição: TEGDMA, BisGMA 57%,
cerâmica
silanizada
tratado
vidro
barioluminiofluoretado partículas de no
máximo 2um, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.
Elevada resistência ao desgaste, material com
elevada dureza, resistência à compressão e à
fratura; Efeito camaleônico. Carga em
zircônia e sílica que garante elevadas
propriedades mecânicas. Sistema de cores
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas
no dia a dia. Boa fluorescência. Alta
resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30
restaurações de dentes anteriores ou 20 de
posteriores. Registro ANVISA, Escala vita
validade mínima de 2 anos da data de entrega
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Marca

Valor
Unitário

Maquira

R$ 10,89

Coltene

R$ 20,00
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298

Bis.

100

299

Bis.

100

300

Bis.

100

Resina composta fotopolimerizável Cor A-3,5
Descrição: microhibridacomposta. Resina em
seringa
com
aproximadamente
4grs.,
embalada
individualmente,
Composição: TEGDMA, BisGMA 57%,
cerâmica
silanizada
tratada
vidro
barioluminiofluoretado partículas de no
máximo 2um, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.
Elevada resistência ao desgaste, material com
elevada dureza, resistência à compressão e à
fratura; Efeito camaleônico. Carga em
zircônia e sílica que garante elevadas
propriedades mecânicas. Sistema de cores
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas
no dia a dia. Boa fluorescência. Alta
resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30
restaurações de dentes anteriores ou 20 de
posteriores. Registro ANVISA, Escala vita
validade mínima de 2 anos da data de entrega
Resina composta fotopolimerizável Cor B-1
Descrição: microhibridacomposta. Resina em
seringa
com
aproximadamente
4grs.,
embalada
individualmente,
Composição: TEGDMA, BisGMA 57%,
cerâmica
silanizada
tratado
vidro
barioluminiofluoretado partículas de no
máximo 2um, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.
Elevada resistência ao desgaste, material com
elevada dureza, resistência à compressão e à
fratura; Efeito camaleônico. Carga em
zircônia e sílica que garante elevadas
propriedades mecânicas. Sistema de cores
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas
no dia a dia. Boa fluorescência. Alta
resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30
restaurações de dentes anteriores ou 20 de
posteriores. Registro ANVISA, Escala vita
validade mínima de 2 anos da data de entrega
Resina composta fotopolimerizável Cor B-2
Descrição: microhibridacomposta. Resina em
seringa
com
aproximadamente
4grs.,
embalada
individualmente,
Composição: TEGDMA, BisGMA 57%,
cerâmica
silanizada
tratado
vidro
barioluminiofluoretado partículas de no
máximo 2um, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.
Elevada resistência ao desgaste, material com
elevada dureza, resistência à compressão e à
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Coltene

R$ 22,00

Coltene

R$ 25,00

Coltene

R$ 22,00
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fratura; Efeito camaleônico. Carga em
zircônia e sílica que garante elevadas
propriedades mecânicas. Sistema de cores
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas
no dia a dia. Boa fluorescência. Alta
resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30
restaurações de dentes anteriores ou 20 de
posteriores. Registro ANVISA, Escala vita
validade mínima de 2 anos da data de entrega
Resina composta fotopolimerizável Cor B-3
Descrição: microhibridacomposta. Resina em
seringa
com
aproximadamente
4grs.,
embalada
individualmente,
Composição: TEGDMA, BisGMA 57%,
cerâmica
silanizada
tratado
vidro
barioluminiofluoretado partículas de no
máximo 2um, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.
Elevada resistência ao desgaste, material com
301
Bis.
100 elevada dureza, resistência à compressão e à
Coltene
R$ 22,00
fratura; Efeito camaleônico. Carga em
zircônia e sílica que garante elevadas
propriedades mecânicas. Sistema de cores
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas
no dia a dia. Boa fluorescência. Alta
resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30
restaurações de dentes anteriores ou 20 de
posteriores. Registro ANVISA, Escala vita
validade mínima de 2 anos da data de entrega
Itens acima: NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME.
CNPJ. 30.936.461/0001-31
Item

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Compressa de gaze hidrófila. Descrição: em
fios de algodão puro e branco sem falhas ou
fiapos soltos 13 fios por cm quadrado, 5
dobras uniformes e perfeitas com 8 camadas,
59
Pct.
300
Andreoni
R$ 15,89
sem filamentos radiopacos medindo 7,5x 7,5
cm, dimensão 15 x 30 cm. Com formato
quadrado não estéril embalado em plástico
atóxico. Pacote com 500 unidades.
Itens acima: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI – CNPJ. 30.888.187/0001-72
Item

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

119

Caixa

40

Extirpa nervos sortido 20 a 60. Descrição:
Instrumento farpado utilizado para a remoção
de tecidos moles, nervos, etc, em aço,

MK Life

R$ 50,00
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122

226

234

276

farpado, pré esterilizado para canais mais
amplos e retos, com 25mm de comprimento,
pacote com 10 unidades. autoclave.
Fio dental encerado. Descrição: em
embalagem resistente e vedada, rolo com
Rolo 3.000
Higix
R$ 1,24
100mts. Constando externamente marca
comercial e validade.
Guardanapo de papel. Descrição: medindo
33x33cm. Em folha dupla tipo liso cor branca
Pct.
800 alvura superior a 70% conforme norma ISSO;
Rosa
R$ 5,70
impureza máxima 15mm2/m2, conforme
norma tappi t 437 om-90.
Kit cirúrgico odontológico descartável com 2
aventais. Descrição: 2 toalhas, 2 mascaras; 2
toucas; 1 campo fenestrado; 1 campo/mesa, 1
Kit
300 campo/motor;3
protetores
cabo;
2 Best Fabril
R$ 30,00
protetores/refletor ;em falso tecido avental
cirúrgico descartável estéril embalado em
material que garanta a integridade do produto.
Papel Toalha 2 dobras: Embalagem com 1000
toalhas,
Cor
branca;
Pct.
500
Iodontosul
R$ 22,00
Formato: 22,5 x 21cm. Indicado para Secar as
mãos.
Itens acima: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS
HOSPITALARES EIRELI EPP – CNPJ. 26.240.632/0001-16

Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 28 de janeiro de 2020.

Marco Aurélio Beck
Autoridade Competente
(Em exercício)
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