MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 17.349/2018
Pregão Eletrônico nº. 071/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, 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 abaixo discriminadas, deixando de adjudicar os itens
134, 277, 278, 279, 280, 281 e 290 em virtude dos preços propostos estarem acima da média de mercado,
sendo declarados fracassados.
Valor
Item Qtd. Unid.
Descrição do Objeto
Marca
Unitário
02
20
Unid. Abridor de boca bite-block infantil. Descrição: em
Preven
R$ 6,61
silicone, passível de esterilização em meio físico
químico
06
50
Caixa Agulha gengival descartável calibre G- 30 Extra
Injex
R$ 34,99
curta. Descrição: em caixa com 100 unidades
constando marca comercial, validade mínima de 2
anos da data de entrega.
18
03
Unid. Alicate Perfurador Ainsworth. Descrição: contento
ABC
R$ 75,70
inscrição do número e marca, em aço inox
acabamento polimento perfeito passível de
esterilização em meio físico-químico
21
10
Unid. Amalgamador Digital de capsúla bivolt. Descrição:
Ecel
R$ 633,41
Compatível com todas as cápsulas. Identificador de
instabilidade na corrente elétrica e função de
desligar. Bivolt. Com três opções de tempo, 6, 8 e
10 segundos para misturar os materiais
encapsulados.
31
100 Unid. Banda Matriz de Aço Inox 0,05 x 5mm. Descrição:
Preven
R$ 1,89
Bobina c/ 50 cm, c/ espessura de 0,05mm e 5mm
de largura
35
10
Unid. Bisturi de Kirkland. Descrição: em aço inox,
Cassiflex
R$ 11,01
passível de esterilização em meio físico químico
36
10
Unid. Bisturi de Orban. Descrição: em aço inox, passível
Cassiflex
R$ 11,01
de esterilização em meio físico químico
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Unid.

Broca Carbide Esférica de Alta Rotação nº 4 25mm
Unid. Broca Carbide Esférica de Alta Rotação nº 7 25mm
Unid. Condensador. Modelo Ward, N 04. Descrição: em
aço inox, cabo contendo inscrição do número e
marca, ponta ativa com ângulos precisos, passível
de esterilização em meio físico químico.
Caixa Cone de Guta Percha Principal N 55. Descrição:
Confeccionadas com a mais alta tecnologia e com
matéria-prima selecionada, proporcionando cones
calibrados dentro dos padrões ISO. Atuam como
obturadores de canais radiculares, apresentando
ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta
radiopacidade. Embalagem com 120 unidades
Unid. Cureta Periodontal, Gracey G5/G6. Descrição:
cabo com gravação visível e indelével da marca e
numeração; extremidade de superfície irregular
denteada com ranhuras ou rugosidade, ponta ativa
com ângulos de corte precisos encaixe perfeito e
alinhado em aço inox com acabamento e polimento
perfeito.
Rolo Embalagem
descartável
para
esterilização.
Descrição: com bordas termos seladas mínimo de
8mm, máximo de 10 mm, com indicador químico
para esterilização a vapor e oxido de etileno; em
papel grau cirúrgico e filme laminado de poliéster e
polipropileno atóxico com gramatura de no mínimo
60g/m2 e 54g/m2. Medindo 25 cm x 100 mts
Frasco Enxaguante bucal sem álcool. Descrição: com
sabores frasco de 2 litros.
Unid. Escova de Robson. Descrição: pequena para
profilaxia com cerdas plana, hastes etálica e cerdas
de nylon na cor preta, para contra ângulo constando
marca comercial data de fabricação e procedência.
Caixa Extirpa nervos sortido 20 a 60. Descrição:
Instrumento farpado utilizado para a remoção de
tecidos moles, nervos, etc, em aço, farpado, préesterilizado para canais mais amplos e retos, com
25mm de comprimento, pacote com 10 unidades
Unid. Extrator de Tártaro, 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.
Unid. Extrator de Tártaro, Foice SH 5-33. Descrição: em
aço inox autoclavável, cabo contendo inscrição da
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Kavo

R$ 6,17

Kavo

R$ 6,16

ABC

R$ 7,69

Diadent

R$ 19,99

Cassiflex

R$ 9,55

Hospflex

R$ 99,99

Colgate

R$ 63,99

Preven

R$ 1,74

Injecta

R$ 42,69

Cassiflex

R$ 20,79

Cassiflex

R$ 33,79
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marca e numeração; extremidade de superfície
irregular denteada com ranhuras ou rugosidade,
ponta ativa com ângulos de corte precisos encaixe
perfeito e alinhados.
Unid. Extratores de tártaro Mccal, 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 preciso encaixe perfeitos e
alinhados em aço inox com acabamento e
polimento perfeito.
Caixa Hidróxido de cálcio PA. Descrição: Hidróxido de
cálcio PA, puro embalado em frasco com 10 grs.
Marca comercial, procedência de fabricação;
validade mínima de 2 anos da data de entrega.
Caixa Indicador Biológico para teste autoclave.
Descrição: Caixa com 10 unidades
Frasco Iodofórmio em pó. Descrição: para uso
endodôntico em frasco com 10 ml. marca
comercial, validade mínima de 2 anos.
Caixa Lâmina de bisturi N. 12. 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.
Caixa Lâmina de bisturi N. 15. 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.
Caixa Lima endodôntica tipo k N. 45-80. Descrição: Lima
endodôntica tipo k- flexível parte ativa em aço
inoxidável, seção triangular ponta cônica não
cortante cabo colorinox anatômico ranhuras
horizontais comprimento 25mm, embaladas em
caixa com 06 unidades
Unid. Lima para osso Seldin N. 11. Descrição: contento
inscrição do número e marca, em aço inox
acabamento polimento perfeito passível de
esterilização em meio físico-químico
Unid. Lima para osso Seldin N. 12. Descrição: contento
inscrição do número e marca, em aço inox
acabamento polimento perfeito passível de
esterilização em meio físico-químico
Caixa Lima rotatória 25mm F2. Descrição: Fabricado em
Níquel-Titânio, flexível, para o tratamento do
canal. Blister com 6 unidades
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Cassiflex

R$ 17,09

Biodinâmica

R$ 4,96

Maxximed

R$ 29,87

Quimidrol

R$ 25,93

Advantive

R$ 33,69

Advantive

R$ 32,99

Angelusprime

R$ 16,96

Cassiflex

R$ 38,89

Cassiflex

R$ 29,99

Dentsply

R$ 244,98
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Caixa

Lima rotatória 25mm S1. Descrição: Fabricado em
Níquel-Titânio, flexível, para o tratamento do
canal. Blister com 6 unidades
4.000 Unid. Luva Cirúrgica de látex estéril N. 6,5. Descrição:
luva cirúrgica de látex estéril lubrificada com pó,
superfície texturizada e antiderrapante com formato
anatômico.
4.000 Unid. Luva Cirúrgica de látex estéril N. 7. Descrição:
luva cirúrgica de látex estéril lubrificada com pó,
superfície texturizada e antiderrapante com formato
anatômico.
4.000 Unid. Luva Cirúrgica de látex estéril N. 7,5. Descrição:
luva cirúrgica de látex estéril lubrificada com pó,
superfície texturizada e antiderrapante com formato
anatômico.
40
Frasco Óleo lubrificante para baixa rotação. Descrição: em
spray, frasco c/ 200ml
06
Unid. Pinça Backaus, de 13 cm. Descrição: contento
inscrição do número e marca, em aço inox
acabamento polimento perfeito passível de
esterilização em meio físico-químico
04
Unid. Pinça Porta Grampo Palmer. Descrição: contento
inscrição do número e marca, em aço inox
acabamento polimento perfeito passível de
esterilização em meio físico-químico
80
Unid. Seringa Carpúle. Descrição: com refluxo para
anestesia, encaixes perfeitos e alinhado em aço
inoxidável, acabamento e polimento perfeitos;
passível de esterilização em meio físico-químicos
embalado individualmente constando marca
comercial, procedência de fabricação.
80
Unid. Tesoura cirúrgica fina- fina. Descrição: em aço
inox aisi 400, Goldman fox, codificada a base de
resina epóxi fenólica, com forma reta, ponta fina e
serrilhada com comprimento de 13 cm.
30
Unid. Tesoura Buck, de 11 cm, reta. Descrição: contento
inscrição do número e marca, em aço inox
acabamento polimento perfeito passível de
esterilização em meio físico-químico
25
Unid. Tesoura Cirúrgica Iris. Descrição: em aço inox aisi
400 com forma fina- fina com comprimento de
11,5 cm
20
Unid. Tesoura Cirúrgica Iris. Descrição: em aço inox aisi
400 com forma fina- fina com comprimento de
12cm
20
Unid. Tesoura Cirúrgica Metzembaum. Descrição: em
aço inoxidável
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Dentsply

R$ 241,99

Maxitex

R$ 1,08

Maxitex

R$ 1,08

Maxitex

R$ 1,08

Iodontosul

R$ 19,49

ABC

R$ 46,64

ABC

R$ 84,29

Cassiflex

R$ 34,99

ABC

R$ 38,59

Cassiflex

R$ 51,58

Cassiflex

R$ 14,49

Cassiflex

R$ 22,89

ABC

R$ 38,99
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298

60

Pct

Tira de lixa de aço inox. Descrição: para Diamantec
R$ 7,55
acabamento e polimento de restaurações de
amálgama em envelope com 12 tiras de 4mm de
largura; embalada individualmente constando
marca comercial.
Itens acima: SALVI LOPES E CIA. LTDA. – ME. – CNPJ. 82.478.140/0001-34
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, 02 de janeiro de 2019.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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