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 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo Licitatório:  
Licitação: Pregão 15/2022 
  

Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeiro, nomeados através do Decreto nº 5224/2022, consoante Termo de Adjudicação em anexo. 
  

Homologo  

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão nº. 15/2022, o(s) participante(s): 
 
  

639516 - JEFFERSON DUWE 
 

Sem lote 
 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 

1 Aparelho de pressão arterial digital de braço (odonto). 
Deve possuir visor digital de LCD, intervalo de medição de 
pressão de 0 a 299 mmHg e pulso de 40 a 180 
batimentos/min., erro máximo de pressão: ±3 mmHg e 
pulso: ± 5% da leitura, enchimento por lógica difusa 
controlada por bomba elétrica, esvaziamento por válvula 
de liberação de pressão automática, método de medição: 
oscilométrico, modo de operação: contínua, classificação 
IP: 20, fonte de alimentação: pilhas "AA" de 1,5V. 
Dimensões do monitor: aproximadamente 103 mm 
(largura) × 80 mm (altura) × 129 mm (comprimento) e da 
braçadeira: aproximadamente 145 mm × 594 mm (tubo de 
ar: 750 mm). Circunferência da braçadeira de 22cm a 
42cm (universal). Kit contendo: monitor, braçadeira e 
manual de instruções. Garantia do monitor e da braçadeira 
mínima de 5 anos. 

UNIDADE MULTILAZER 6 R$333,40 
 

R$ 2.000,40 

3 Estabilizador monofásico (odonto), utilizado para 
estabilizar energia fornecida para equipamentos de Raio -
X intra oral. Deve possuir circuito de proteção contra sobre 
corrente, subtensão e sobretensão (com desligamento e 
religamento automático). Deve possuir sistema 
transformador isolador e quatro tomadas tripolares de 20A. 
Gabinete Metálico com pintura epóxi. Acionamento com 
disjuntor. Garantia de um ano. Potência: 2000 VA. 
Entrada: 220 V. Saída: 220 V. Frequência: 60 Hz. 
Operação de entrada +- 10% para regulação de saída de 
+- 5%. 

UNIDADE ADFTRONICK 2 R$2.558,00 
 

R$ 5.116,00 

4 Mocho odontológico. Fisio mocho odontológico, com 
sistema de elevação do assento a gás com alavanca 
lateral, com descanso de braço, movimentação de 
inclinação do encosto para anterior e posterior, acionado 
por alavanca lateral. Encosto anatômico, tipo concha com 
apoio de braço integrado, com ajuste de altura. Base com 
cinco rodízios. Estofamento em material rígido, resistente, 
com revestimento sem costura, acabamento liso com 
cantos arredondado. Assento quadrado e anatômico com 
elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. 
Altura regulável. Base giratória, que suporte até 250 kg e 
na cor A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA COMPRA. 

UNIDADE d700 15 R$1.264,00 
 

R$ 18.960,00 

5 Suporte para Coletor Pérfuro Cortante 13 litros: Possível a 
utilização deste sobre a bancada e na parede. Acompanha 
dois parafusos de duas buchas. Capacidade: 13 litros. 
Dimensões: Frente: 27,5cm (Mínimo) / Altura: 21,0cm 
(Mínimo) / Profundidade: 23,2cm (Mínimo). 

UNIDADE DESCARPACK 7 R$45,00 
 

R$ 315,00 

6 Cinzel Bibizel. (ODONTO). Cinzel bi-bisel para uso em 
cirurgia odontológica. Confeccionado em aço inoxidável 
autoclavável de alta qualidade. Eficácia de uso, 
empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir registro 
na ANVISA. Com certificado de validade direto de fábrica 
de no mínimo 10 anos. 

UNIDADE QUINELATO 12 R$101,00 
 

R$ 1.212,00 

7 Cureta de Gracey ½ (ODONTO). Confeccionada em aço 
inoxidável autoclavável de alta qualidade e antideslizante. 
Com marca e código gravado na cureta. Com certificado 
de garantia direto de fábrica de no mínimo 10 anos. 

UNIDADE QUINELATO 20 R$101,00 
 

R$ 2.020,00 

8 Cureta de Gracey 5-6 (ODONTO) 8mm. Confeccionada 
em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade e 
antideslizante. Com marca e código gravado na cureta. 
Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 
10 anos. 

UNIDADE QUINELATO 25 R$101,00 
 

R$ 2.525,00 



 
9 Cureta de Gracey 11-12  (ODONTO) 8mm. Confeccionada 

em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade e 
antideslizante. Com marca e código gravado na cureta. 
Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 
10 anos. 

UNIDADE QUINELATO 25 R$101,00 
 

R$ 2.525,00 

10 Cureta de Gracey 13-14 (ODONTO) 8 mm. Confeccionada 
em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade e 
antideslizante. Com marca e código gravado na cureta. 
Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 
10 anos. 

UNIDADE QUINELATO 25 R$101,00 
 

R$ 2.525,00 

11 Cureta Mc Call 11-12 (ODONTO). Confeccionada em aço 
inoxidável autoclavável de alta qualidade e antideslizante, 
cabo oco com superfície irregular denteada, com ranhuras 
ou rugosidades. Com marca e código gravado na cureta. 
Com certificado de garantia direto de fábrica de no mínimo 
10 anos. 

UNIDADE QUINELATO 25 R$101,00 
 

R$ 2.525,00 

12 Cureta Mc Call 13-14 (ODONTO). Confeccionada em aço 
inoxidável autoclavável de alta qualidade e antideslizante, 
cabo oco com superfície irregular denteada, com ranhuras 
ou rugosidades. Com marca e código gravado na cureta. 
Com certificado de garantia direto de fábrica de no mínimo 
10 anos. 

UNIDADE QUINELATO 25 R$101,00 
 

R$ 2.525,00 

13 Cureta Mc Call 17-18 (ODONTO). Confeccionada em aço 
inoxidável autoclavável de alta qualidade e antideslizante, 
cabo oco com superfície irregular denteada, com ranhuras 
ou rugosidades. Com marca e código gravado na cureta. 
Com certificado de garantia direto de fábrica de no mínimo 
10 anos. 

UNIDADE QUINELATO 25 R$101,00 
 

R$ 2.525,00 

14 Descolador de Molt simples para cirurgias odontológicas. 
Tamanho médio de 18cm. Confeccionado em aço 
inoxidável autoclavável de alta qualidade. Eficácia de uso, 
empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir número 
do registro na ANVISA na embalagem e com marca e 
código gravado no produto. Com certificado de validade 
direto de fábrica de no mínimo 10 anos. 

UNIDADE QUINELATO 30 R$99,00 
 

R$ 2.970,00 

15 Descolador de Molt 2-4 para cirurgias odontológicas. 
Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - 
autoclavável. garantia de fábrica de no mínimo 10 anos. 

UNIDADE QUINELATO 20 R$99,00 
 

R$ 1.980,00 

16 Descolador Freer para cirurgias odontológicas, 
sindesmotomia, deslocamento ou diérese. Confeccionado 
em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade. Eficácia 
de uso, empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir 
registro na ANVISA e com marca e código gravado no 
produto. Com certificado de validade direto de fábrica de 
no mínimo 10 anos. 

UNIDADE QUINELATO 10 R$125,00 
 

R$ 1.250,00 

18 Espátula de manipulação n° 70 (ODONTO). 
Confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta 
qualidade. Medida aproximada: 18cm. Eficácia de uso, 
empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir registro 
na ANVISA e com marca e código gravado no produto. 
Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 
10 anos. 

UNIDADE GOLGRAN 20 R$65,00 
 

R$ 1.300,00 

19 Espátula de manipulação n° 72 (ODONTO). 
Confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta 
qualidade. Medida aproximada: 18cm. Eficácia de uso, 
empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir registro 
na ANVISA e com marca e código gravado no produto. 
Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 
10 anos. 

UNIDADE GOLGRAN 20 R$105,00 
 

R$ 2.100,00 

20 Grampo para Dique de Borracha nº W56. Indicado para 
segurar o lençol de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. Produzido em aço inox, com 
tratamento térmico a vácuo, que melhora a qualidade e 
dureza do aço. Autoclavável. Para pequenos pré-molares 
com pouca retenção. 

UNIDADE SSWHITE 6 R$45,00 
 

R$ 270,00 

21 INSERTO ODONTOLÓGICO PARA APARELHO DE 
ULTRASSOM G2 COM ROSCA COMPATÍVEL AO 
APARELHO GNATUS E SCHUSTER. 

UNIDADE SCHUSTER/G
NATUS 

20 R$315,00 
 

R$ 6.300,00 

22 Inserto odontológico G1 para aparelho de ultrassom 
compatível com marca Ortus. Medidas: 16,5 x 9,5cm. 

UNIDADE ORTUD 20 R$315,00 
 

R$ 6.300,00 

Total Lote: R$ 67.243,40 

Total do Fornecedor: R$ 67.243,40 

654884 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA 
 

Sem lote 
 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 

2 Aparelho de ultrassom/jato de bicarbonato (ODONTO). 
Sistema Piezoelétrico ativado através de pastilhas 
cerâmicas com potência de 29khz a 33khz. Potência: 35W. 
Peça de mão removível e autoclavável; difusor concêntrico 
que efetua a mistura de ar, água e bicarbonato a uma 
pequena distância da ponta, sistema de varredura 

UNIDADE ALLIAGE/SAE
VO SONIC 
DUO 

11 R$3.465,00 
 

R$ 38.115,00 



 
automática do bicarbonato evitando entupimento da 
mesma. Tampa do reservatório de bicarbonato 
confeccionada em policarbonato translúcido. Comandos no 
painel com seletor digital de operação (jato de 
bicarbonato/ultrassom); ajuste digital da potência de 
ultrassom em 6 níveis, seletor digital de função com opção 
de 3 funções programáveis: perio, endo e scaling; irrigação 
através de bomba peristáltica com reservatório de líquidos 
removível, com iluminação a LED e capacidade mínima de 
500 ml. Deve permitir também a realização de trabalhos a 
seco. Deve acompanhar três pontas universais. Voltagem: 
220v. Garantia mínima de 12 meses. Que tenha técnico 
autorizado para assistência técnica em nossa região ou 
que cumpra prazo máximo de atendimento de 24 horas 
para resolução do problema. Ressaltando que os serviços 
deverão ser realizados por técnico autorizado ou 
credenciado. 

17 Espátula de nylon flexível (ODONTO) para manipulação de 
ionômero de vidro. Preferencialmente o modelo nº142. 
Autoclavável. Validade indeterminada. Não pode causar 
escurecimento do material. 

UNIDADE MAQUIRA 20 R$15,00 
 

R$ 300,00 

Total Lote: R$ 38.415,00 

Total do Fornecedor: R$ 38.415,00 

114690251 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI 
 

Sem lote 
 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 

23 Macro Modelos de Manequins Odontológicos  (ODONTO). 
Composição: 01 Macro Arcada com Articulador, 01 Macro 
Evolução da Cárie, 01 Macro Evolução de Doenças 
Periodontais,01 Macro Escova Dental. Composição 
(objetos e características do kit): *Macro-arcada: modelo 
de dentes com dimensões aproximadas de 12,5cm x 
12,5cm x 21cm, confeccionada em resina, com arcada 
superior, arcada inferior, língua em material emborrachado 
flexível, gengiva em material emborrachado flexível e 
articulador de metal flexível duplo e base plástica rígida 
para sustentação do conjunto, 32 dentes na cor 
branca/marfim sendo: 16 no arco superior e 16 no arco 
inferior. Os dentes deverão ser inseridos individualmente 
na arcada para possibilitar demonstração de uso de fio 
dental em todos os dentes e regiões da arcada. Os dentes 
deverão ser inseridos nos pontos de fixação com pressão 
suficiente para o manuseio sem que se soltem 
indevidamente. A língua e a gengiva deverão ter variações 
da tonalidade rosa.  
*Macro-cáries: Conjunto composto por base plástica rígida 
para perfeito encaixe e sustentação dos modelos de dente 
e 04 modelos de dentes confeccionados em resina plástica 
em escala maior com lesões cariosas em evolução sendo: 
dente hígido, dente com cárie inicial de esmalte, dente 
com cárie de dentina e dente com cárie profunda com 
exposição pulpar. Cada dente é dividido em duas partes. 
Dimensões da base 25CMX8CMX8CM. Dimensões de 
cada dente 9cm x 5cm x 4,5cm. Os dentes são encaixados 
individualmente na base e podem ser retirados e 
recolocados a qualquer momento para demonstração. 
 *Arcadas dentárias periodontais funcionais 
confeccionadas em resina plástica. Três arcadas 
funcionais que demonstram a gengiva (quando aberta) e 
os dentes (quando fechada) demonstrando através de 3 
estágios, a evolução das lesões e avanço da doença 
periodontal/gengiva sendo: gengiva saudável, gengivite, e 
doença periodontal com retração gengival e perda óssea. 
Dimensões em tamanho aproximado de 8 x 5,5 x 4 cm 
(cada estágio). 
 *Macro-escova dental: modelo em escala maior, medindo 
29cm, e peso inferior a 100 gramas; Cor clara, 
confeccionada em plástico rígido e cerdas de nylon. Os 
itens que compõem o Kit serão acondicionados numa 
maleta plástica de dimensões aproximadas de 29 x 17 x 
23cm. 

KIT MEDFIO 5 R$503,30 
 

R$ 2.516,50 

Total Lote: R$ 2.516,50 

Total do Fornecedor: R$ 2.516,50 
  

Total da Homologação: R$ 108.174,90  

Indaial, 24 de novembro de 2022. 
   

___________________________________ 
SILVIO CESAR DA SILVA 

Secretário de Saúde 
CPF: 645.738.859-00 
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