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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00543/2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 108/2018

EMPRESA:

CNPJ: 28.820.255/0001-10

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Ag. 1472-9, c/c: 29688-0

TELEFONE/FAX: (43) 3376-6360

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Juliana Carolina Zaninelli

CPF: 050.536.699-10

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

1 UNI 17 R$ 417,64 R$ 7.099,88

SUPREMA DENTAL IMP EXP E COM DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS EIRELI

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

Rua Doutor Lisímaco Ferreira da Costa, n. 225, sala 
01, bairro Vila Recreio, Londrina - PR, CEP: 86.025-
090

licitacao@licitacoes.londrina.br

Fotopolimerizador (aparelho): 
Modelo de mesa, tipo LED; 
confeccionado em plástico 
resistente, superfície lisa, 
fácil assepsia; peça de mão 
anatômica, compacta e leve; 
ponteira condutora de luz 
giratória em polímero; sem 
filtro; sistema de segurança: 
silencioso; com indicador de 
tempo sonoro e ajustável em 
intervalos de 10 segundos, 
reajustável; sem lâmpada; sem 
fusível; compatível com todas 
as resinas fotopolimerizáveis 
existentes no mercado; luz 
azul, fria, emitida por um 
diodo emissor de luz (l LED, 
comprimento de onda faixa de 
460nm, potência mínima 
1000mw/cm2; rede de 110 – 220 
volts, selecionável, 60 Hz; 
manual de operação e 
manutenção; embalagem protetora 
em caixa, devidamente 
acondicionado; o produto deverá 
obedecer a legislação atual 
vigente; assistência técnica em 
Porto Velho com garantia mínima 
de 01 ano; Registro na Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e ou 
Ministério da Saúde. 
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5 UNI 26 ### R$ 44.399,94

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 51.499,82

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 70.514,82

Setenta mil quinhentos e catorze reais e oitenta e dois centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 51.499,82

Cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 19.015,00

Dezenove mil e quinze reais

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 26,97%

Vinte e seis vírgula noventa e sete por cento.

Porto Velho, 07 de novembro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

Aparelho de Ultrassom 
Odontológico: Aparelho de 
ultrassom piezoelétrico e jato 
de bicarbonato integrado que 
combinados possuem 
características multifuncionais 
para Periodontia, Dentística e 
Prótese; com frequência mínima 
de 30000Hz ou mais, chave 
seletora para três níveis de 
potência; controle de ar e 
água; amplitude de vibração da 
ponta de aproximadamente 0,25 
mm, transdutor cerâmico com 
sistema piezoelétrico; 
irrigação através de sistema de 
controle do fluxo de água; 
acompanhando no mínimo 4 
(quatro) pontas sortidas 
esterilizáveis p/ Periodontia e 
Prótese; reservatório de pó com 
visor e fácil acesso; condutos 
de pó com sistema de limpeza 
automática e manual; filtro de 
ar com drenagem automática; 
peças de mão jato de 
bicarbonato e ultrassom c/ 
capas removíveis e 
autoclaváveis; com pedal único; 
voltagem 110/220 volts, 
50/60/Hz, selecionável; o 
produto deverá obedecer à 
legislação atual vigente. 
garantia de assistência 
técnica, no município de Porto 
Velho por 01 (um) ano; Registro 
na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) e 
/ou Ministério da Saúde.
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00543/2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 108/2018

EMPRESA: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 

CNPJ: 71.505.564/0001-24

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

DADOS BANCÁRIOS:

TELEFONE/FAX: (31) 2522-8171 e (31) 3271-9838

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Tarciane Vilaça Figueiredo

CPF: 871.200.116-34

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

3 Unid. 12 R$ 8.809,66 R$ 105.715,92

Rua Erê, n. 34, 1º andar, bairro Prado, Belo Horizonte 
- MG, CEP: 30.411-052

Itaú, ag. 0637, c/c: 60.841-5 - Bradesco, ag. 0462-6, 
c/c: 0113699-2

documentos@emigeodonto.com.br

Consultório odontológico completo, com 
instalação: Composto dos seguintes 
itens: conjunto odontológico de acordo 
com as normas Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) e registros no Ministério da 
Saúde; certificado de conformidade com 
as normas ABNT/CB 26. Embalagem em 
caixas separadas c/proteção e 
identificação externa; 110 V; garantia 
de assistência técnica, no município de 
Porto Velho por 01 (um) ano, manual de 
operação, manutenção; A instalação dos 
equipamentos ficará a cargo da 
contratada;
A-Cadeira odontológica: Estrutura em 
aço maciço, tratamento anticorrosivo e 
revestida em poliestireno alto impacto, 
base com debrum antiderrapante. Com  
opções de comando eletrônico de subida, 
descida e volta zero feito através de 
comando de pé incorporado a base da 
cadeira para operação pelo odontólogo e 
auxiliar, que permitam movimentos 
sincronizados de encosto e assento. 
Braço escamoteável ou com abertura 
lateral para entrada e saída do 
paciente, revestido de poliuretano 
rígido. Estofamento anatômico com apoio 
lombar, espuma injetada D28, 
revestimento em poliuretano, lavável, 
sem costura, Superfícies metálicas 
fosfatizadas e revestidas com pintura 
lisa, resistente a desinfecção; Que 
possua acionamento elétrico com 
circuito de baixa tensão e fusível de 
proteção para todo o sistema. Tendo no 
mínimo, comandos elétricos de posição 
sobe e desce a cadeira, sobe e desce o 
encosto, volta a zero, podendo haver 
mais posições de comando. Peso bruto 
igual ou superior a 150 quilogramas. 
Caixa de comando para entrada de água e 
saída de esgoto acoplada à cadeira;
B-Unidade auxiliar: Instalada 
ergonomicamente ao lado da cadeira, 
acoplada à mesma. Com dois (02) 
Sugadores para saliva e sangue, 
acionados por ar comprimido tipo 
venturi com filtros de retenção de 
detritos sólidos e mangueiras com 
registro. Bacia removível em cerâmica 
esmaltada com ralo separador de 
detritos sólidos;
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VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 105.715,92

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 222.117,12

Duzentos e vinte e dois mil cento e dezessete reais e doze centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 105.715,92

Cento e cinco mil setecentos e quinze reais e noventa e dois centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 116.401,20

Cento e dezesseis mil quatrocentos e um reais e vinte centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 52,41%

Cinquenta e dois vírgula quarenta e um por cento.

Porto Velho, 07 de novembro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

C-Refletor odontológico: Refletor 
acoplado à cadeira odontológica sem 
sombra possuindo um campo de trabalho 
aproximado de 10 cm x 20 cm e possuindo 
intensidade de luz entre 20.000 lux e 
25.000 lux, com lâmpada halógena de 12 
v/20 w dotado de cabeçote com angulagem 
e movimentos em todas as direções, 
espelho multifacetado, que produza luz 
branca fria, atuando a uma distância 
entre 60 e 90 cm.;  D-Equipo 
odontológico: Unidade principal tipo 
“cart” com rodízios. Composto de mesa 
de trabalho sobre o equipo e mangueiras 
de conexão para as pontas, com painel 
de comando protegido por membrana de 
proteção de fácil higienização e 
desinfecção. Que possua válvula anti 
refluxo ou um sistema de desinfecção 
para o sistema interno de condutos. Que 
possua no mínimo três saídas de pontas 
no equipo (seringa tríplice, caneta de 
alta rotação, caneta de baixa rotação); 
reservatório transparente para água 
fixo externamente com 750 ml 
aproximadamente com sistema de assepsia 
interna dos condutos de água e ar; 
seringa tríplice com bico curvo 
giratório destacável, esterilizável; 
sistema de condução e acionamento de 
água e ar separados, com jato definido, 
formação de spray no acionamento 
simultâneo.
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00543/2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 108/2018

EMPRESA: HDX COMERCIAL EIRELI – ME

CNPJ: 24.039.450/0001-56

DADOS BANCÁRIOS: Bradesco, Ag. 0896-6, c/c: 7262-1

TELEFONE/FAX: (62) 3638-1000 e (62) 3638-2000

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Pollyanna Tamara Moraes e Silva Moura

CPF: 727.490.321-72

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

4 UNI 12 R$ 541,66 R$ 6.499,92

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 6.499,92

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 10.347,12

Dez mil trezentos e quarenta e sete reais e doze centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 6.499,92

Seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 3.847,20

Três mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 37,18%

Trinta e sete vírgula dezoito por cento

Porto Velho, 07 de novembro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

Rua C, 240 Qd. 560, Lt 13, n. 248, Jardim América, 
Goiânia - GO, CEP: 74.275-260

hdx@hdx.ind.br

Mocho odontológico – (Individual) 
com assento anatômico, sistema de 
elevação e regulagem de altura do 
assento com duas alavancas (uma 
para o assento e outra para o 
encosto), regulagem de angulação 
do encosto. Assento e encosto com 
estofamento em poliuretano 
injetado e recobertos em PVC 
expandido sem costura ou emendas e 
lavável, base com 5 rodízios e 
regulagem de altura a gás ou 
mecânico. Garantia de 1 ano; O 
produto deverá obedecer à 
legislação atual vigente. Registro 
na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e/ou Ministério 
da Saúde.

Kavo 
Fisiomoc

ho
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00543/2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 108/2018

EMPRESA:

CNPJ: 18.258.209/0001-15

DADOS BANCÁRIOS:

TELEFONE/FAX: (48) 3342-0121

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Lilian Nunes Macambira de Moura

CPF: 334.799.568-66

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

6 UNI 20 R$ 274,00 R$ 5.480,00

7 UNI 3 ### R$ 9.069,96

CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
VETERINARIOS LTDA

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

Rua Alberto Laureno Heinrich, 50, Passa Vinte, Palhoça 
- SC, CEP: 88.132-320

Banco do Brasil, Ag. 2383-3, c/c: 29739-9 - Caixa, ag. 
3522 Op 003, c:c: 1037-6

vendas01@cirurgicaceron.com.br - adm@cirurgicaceron.com.br

Mini Incubadora com quatro (4) 
orifícios destinados aos 
indicadores biológicos; ciclos 
de 24 ou 48 horas; temperatura 
de incubação aproximada de 
75°C; voltagem: 110V ou 
seleção automática; o produto 
deverá obedecer à legislação 
atual vigente, garantia de 
assistência técnica, no 
município de Porto Velho por 
01 (um) ano. Registro na 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e/ou 
Ministério da Saúde.  

Cristofoli 
- Flyer 
Mini

Bomba a vácuo / Bomba Ciclone 
para uso em até quatro (04) 
consultórios; potência de 
sucção mínima de 1,20HP a 
2,00HP e vácuo de 500mmHg a 
730 mmHg; vazão de ar: 200 
litros/minuto; com cânulas 
sugadoras de sangue e saliva 
autoclaváveis; com acionamento 
automático; separador de 
detritos em tela de aço inox 
em local de fácil acesso; 
Voltagem: 110/130V; Filtro de 
entrada de água; garantia de 
assistência técnica, no 
município de Porto Velho por 
01 (um) ano. Registro na 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e ou 
Ministério da Saúde. 

Deltramed 
- PP4N
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VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 14.549,96

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 21.296,67

Vinte e um mil duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 14.549,96

Catorze mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 6.746,71

Seis mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 31,68%

Trinta e um vírgula sessenta e oito por cento.

Porto Velho, 07 de novembro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00543/2016

PREGÃO ELETRÔNICO: 108/2018

EMPRESA: MBR FERNANDES – EPP

CNPJ: 16.845.253/0001-04

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, ag. 1179-7, c/c: 45.388-9

TELEFONE/FAX: (69) 3441-8944

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Malaquias Batista Ribeiro Fernandes

CPF: 956.675.632-15

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

8 UNI 10 R$ 819,40 R$ 8.194,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 8.194,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 9.046,00

Nove mil e quarenta e seis reais

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 8.194,00

Oito mil cento e noventa e quatro reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 852,00

Oitocentos e cinquenta e dois reais

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 9,42%

Nove vírgula quarenta e dois por cento.

Porto Velho, 07 de novembro de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

Rua Anísio Serrão, 1712, Centro, Cacoal - RO, CEP: 
76.964-110

dentalcacoal01@hotmail.com - dentalcacoal03@hotmail.com

Kit de acionamento 
Acessório para bomba de 
vácuo, fixável na coluna do 
refletor, laterais de 
armários ou parede, com 
acionamento automático para 
a bomba de vácuo, led 
indicativo de 
funcionamento, suctores em 
alumínio anodizado, com 
boquilha em silicone 
intercambiáveis e 
autoclaváveis. Composto de 
2 suctores Ø6mm e Ø11mm em 
alumínio anodizado, 
totalmente desmontável e 
autoclavável, anéis de 
vedação e boquilha em 
silicone, acionamento 5 a 
24 VDC.  Fiação elétrica 
para conexão da válvula 
eletropneumática à bomba de 
vácuo; garantia de 
assistência técnica, no 
município de Porto Velho 
por 01 (um) ano. Registro 
na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(ANVISA) e ou Ministério da 
Saúde. 

Schsute
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