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1- Das alterações:  
 

Restam alteradas a redação do Item 1 “DO OBJETO”, Item 4 “DO 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES”, bem como a redação do item 
5.1.6 “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA”, e Anexo I “Item 7 – Especificações, Quantidades 
e Valor Estimado do Objeto”, e Anexo V,  do Edital, programa nova data de 
realização, conforme abaixo especificado. 
 
2–        Do Edital 
 
Onde se lê: 
 
1. DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de equipamentos 
permanentes, de uso odontológico, quais sejam: 01 (um) fotopolimerizador de 
resinas;  01 (uma) cadeira odontológica; 03 (três) equipos cart. odontológico; 01 (um) 
RX odontológico; 01 (um) mocho odontológico; 01 (um) ultrassom odontológico; 01 
(um) love baby (suporte para atendimento aos bebês); e 01 (uma) câaçomara escura 
odontológica, todos com registro na ANVISA, e observadas as especificações 
constantes do Termo de Referência (Anexo I) do edital, com garantia de, no mínimo, 
12 (doze) meses, para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento ao Decreto nº 
56.062/2021 e anexo V da Portaria SES/RS nº 635/2021. PROA 22/2000-0064642-6, e 
Portaria SES nº 395/2022.  
1.1. A Administração Municipal rejeitará no todo ou em parte o produto, que 
estiver em desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, devendo 
substituí-los de imediato, sem qualquer ônus adicional ao Contratante. 
 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
abertura da sesssão do Pregão, estabelecida no Preâmbulo deste edital. 
4.2 Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando 
as diretrizes do Anexo V – Modelo de Proposta, com a indicação completa do 
produto ofertado, incluindo marca, bem como com a indicação do valor unitário e 
total do item, inclusive marca, englobando a tributação, os custos de entrega e 
quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas, 
na qual conste a garantia do bem ofertado de, no mínimo, 01 (um) ano, sem limite de 
horas trabalhadas e quilometragem; 
4.3. Declaração de garantia dos equipamentos de, no mínimo, 12 (doze) meses, a 
contar da emissão da nota fiscal. 
 



 
 
 
 
 
4.4. Catálogo/prospecto com informações técnicas do(s) equipamento(s) ofertado(s), 
bem como comprovação de registro dos produtos na ANVISA.  
 
5.1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Atestado(s) de qualificação técnica, em nome da empresa licitante, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante 
forneceu satisfatoriamente objeto compatível com o objeto da presente licitação; 
 
Anexo I 
7 – Especificações, Quantidades e Valor Estimado do Objeto: 
 
 

Item Quant. UN. Descrição do Produto 
Valor  Médio 

Unitário Valor Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 01 UN 

FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS –  
Caneta aplicadora (unidade principal); ponteira de 
polimerização; protetor ocular; fonte de alimentação; 
ponteira de clareamento 1 dente; ponteira de clareamento 3 
dentes; display digital; corpo confeccionado em ABS 
injetado; ponteira de polimerização com giro de 360º, 
fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134º; 
Radiômetro interno automático; 3 modos de uso: rampa, 
pulsado e contínuo; temporizador para polimerização e 
clareamento; potência de luz: clareamento e polimerização 
1250mW/cm²; função ortho: 1700mW/cm²; tipo de 
lâmpada: LED; comprimento de onda de luz: 420nm a 
480nm; tensão de alimentação da base carregadora: bivolt 
automático 100~240V AC; bateria da caneta: 3,7V – 
1400mA, com registro na ANVISA e garantia de, no 
mínimo, 12 (doze) meses. R$ 1.035,67 R$ 1.035,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01 UN 

CADEIRA ODONTOLÓGICA –  
Estrutura fabricada em aço, tratamento anticorrosivo; 
pintura epóxi ou eletrostatica lisa, com estabilidade estática 
e dinâmica em todas as suas posições de uso na sua 
capacidade máxima, base com proteção em borracha ou 
similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao 
piso; revestimento do estofamento em material PVC, 
laminados em costuras, na cor verde água, proteção plástia 
para os pés pacientes, braço da cadeira com formato e 
fixação que facilitem o acesso do paciente; apoio de braço 
para paciente dos dois lados da cadeira sendo um 
rebatível; encosto de cabeça articulável, com movimento 
longitudinal; acionamento através de comandos elétricos 
com moto-redutores; controle de pé (pedal) para 
movimentos de subida e descida do acento e do encosto. 
Controle do pedal para acionamento do refletor, pelo 
menos três movimentos automáticos: um volta a zero e 
dois programáveis pelo cirurgião-dentista. Alimentação 
elétrica de 220 V. A cadeira deve levantar e suportar uma 
massa corpórea de 135 kg mais a massa do equipamento 
odontológico e acessórios montados na cadeira; 
fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para a 
perfeita instalação do equipamento, com todas as 
informações sobre alimentações elétricas e hidráulicas para 
instalação, fornecimento de manuais de operação e 
manuais de serviço com vista explodida e detalhamento 
das peças, principais defeitos e correções, com diagramas 
dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos,; R$ 22.161,33 R$ 22.161,33 



 
 
 
 
 
02 

reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção 
em material transparente ou 29% translúcido, de no 
mínimo 500ml; bandejas removíveis de aço inoxidável ou 
alumínio anodizado; refletor odontológico monofocal, 
multifacetado; acoplado a cadeira; flação embutida, luz 
fria; no mínimo com uma seleção de intensidade luminosa 
de 20.000 lux uniformemente distribuída; comando de 
liga/desliga acionado por peda; braços do refletor 
articulados e balanceados para posicionamento com 
estabilidade, sem travas mecânicas; movimentos amplos 
com batentes de fim de curso para proteção; com protetor 
de lâmpada e espelho em material resistente e 
transparente; estrutura com travamento anticorrosivo, com 
pintura em epóxi ou eletrostática, totalmente lisa; de 
formas arredondadas; alimentação elétrica de 220 v, tudo 
de acordo com a rede local do Município. Reservatório de 
água e refletor: tecnologia de iluminação LED; fonte de luz 
fria; sensor de proximidade localizado na parte inferior do 
cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada; 
sistema eletrônico digital interno; foco de luz retangular; 
cabeçote leve com giro de 620º; puxadores bilaterais 
removíveis e autoclaváveis, em forma de alça que 
possibilite isolamento; protetor frontal removível 
transparente para proteger o sistema óptico cntra aerossol; 
02 suctor de saliva e ar; reservatórios translúcidos de 800ml 
para água das peças de mão e seringa tríplice; cuba 
profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos e 
cobertura para evitar respingos; sistema de regulagem de 
vasão de água. Com registro na ANVISA e garantia de, no 
mínimo, 12 (doze) meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 03 UN 

EQUIPO CART. ODONTOLÓGICO – 
Equipo Cart montado sobre 4 rodízios com banda de 
rodagem em poliuretano; ambidestro; 01 seringa tríplice; 
01 terminal com spray para alta rotação; 01 terminal sem 
spray para micromotor pneumático; comportar até 04 
terminais; seringa tríplice, bico giratório, removível e 
autoclavável; pedal progressivo para o acionamento das 
peças de mão nos terminais do equipo; mangueiras 
arredondadas, leves e flexíveis; suporte das pontas com 
acionamento pneumático individual; tampo de inox 
removível e de fácil limpeza; pucador bilateral. Com 
registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 12 (doze) 
meses. R$ 2.428,25 R$ 7.284,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 01 UN 

RX ODONTOLÓGICO –  
Com temporizador digital centesimal, especialmente 
desenvolvido para utilização com sensores radiográficos 
digitais, proporciona redução do tempo de exposição a 
radiação e, também é indicado para filmes convencionais; 
coluna móvel com base em 04 rodízios; colunas super 
estáveis; composto por braço tipo pontográfico (quando 
modelo pontográfico), que permite maior alcance e 
utilização na smais variadas posições; tubo (ampola) com 
ponto focal de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de 
alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico 
confeccionado em polímero radiopaco para evitar 
radiações secundárias; enrolamento toptalmente imerso em 
óleo especial, disparador manual a distância de 5 metros, 
devidamente testado por órgão competente, respeitando as 
normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear; Alimentação 220V; 
Potência 1200w. Com registro na ANVISA e garantia de, 
no mínimo, 12 (doze) meses.  R$ 10.237,33 R$10.237,33  

 
 
 
 01 UN 

MOCHO ODONTOLÓGICO –  
Aço inoxidável, com sistema de elevação do assento a gás 
impulsionado; base com rodízio e aro de sustentação das 
hastes; estofamentos do assento e encosto em courvin na R$ 1.076,97 R$1.076,97 



 
 
 
 
05 

cor verde clara; isento de costuras; assento redondo, 
enconsto regulável no sentido longitudinal, e trava de 
altura, permitindo fixar o encosto na posição desejável. 
Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 12 
(doze) meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 01 UN 

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO – 
Sistema eletrônico acoplado a um transdutor piezoelétrico 
que transmite a peça de mão, movimentos oscilatórios 
conjugados, atingindo frequências na faixa de 29KHz a 
32KHz que não gere agressão ao esmalte dodente e não 
gere calor. Bicarbonato de sódio para o jateamento de 
superfícies; chave liga/desliga; chave seletora ultrassom ou 
jato de bicarbonato; sintonia automática de frequência, 
ajuste do nível da potência ultrassônica; escala dos níveis 
de potência por cores; caneta do ultrassom com sistema de 
capa removível e autoclavável; caneta do ultrassom com 
jato de bicarbonato com sistema de remoção do bico 
misturador para limpeza e autoclavagem; pressurização 
interna do ar e da água através dos terminais de entrada; 
sistema eletropneumático sincronizado com válvulas; 
depressurização interna do bicarbonato de sódio da 
válvula até a válvula de mão, através de varredura 
automática; registros de ajuste fino para controle de água e 
ar; reservatório do bicarbonato de sódio resistente e com 
tampa transparente; filtro de ar com drenagem 
semiautomática; ultrassom com jato; peças de mão 
anatômicas com mangueiras lisas, leves e flexíveis; pedal 
para acionamento; kit para esterilização. Com registro na 
ANVISA e garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses. R$ 4.319,33 R$ 4.319,33 

07 
01 UN 

LOVE BABY -  suporte para atendimento aos bebês, com  
garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses. R$ 745,50 R$745,50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 01 UN 

CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA –  
Angulagem para entrada das mãos, com caixa moldada em 
prolipopileno (PP); fácil remoçã das luvas para assepsia; 
base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e 
desinfecção; com alojamento para os recipientes que 
contém líquidos, evitando que os mesmos fiquem soltos; 
visor acrílico destacável, com ótima transparência e total 
filtragem da luz; batentes de silicone no fundo da base, 
proporcionando total aderência no local de trabalho, 
facilitando o manuseio; permite a visualização no interior. 
Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 12 
(doze) meses. R$331,00  R$331,00  

 
Anexo V 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
 

À Prefeitura Municipal de Almirante  Tamandaré do Sul-RS, 
 

Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2022, cujo 
objeto de equipamentos para uso odontológico, para a Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 

Item 
Quant. Un. Descrição do Produto 

Valor 
Unitário 

Val. Médio 
Total 

 
 
01 01 un. 

Fogão industrial  05 bocas, de ferro, grelhas 
removiveis em material fundido com 
banddeja coletora, de cor preta. MARCA  R$  R$ 

 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Forma de pagamento: conforme edital. 



 

 

 

 

Prazo de entrega: conforme edital. 
A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima 
incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de 
funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, 
insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e 
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto 
ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro 
e/ou quaisquer ônus adicionais para o Município de Almirante Tam. Do Sul/RS. 

 

____________________,  ______ de ________________de 2022. 

 
Leia-se: 

 
1 DO OBJETO: 
1.1.  Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de equipamentos permanentes, 
de uso odontológico, quais sejam: 01 (um) fotopolimerizador de resinas;  01 (uma) 
cadeira odontológica; 03 (três) equipos cart. odontológico; 01 (um) RX odontológico; 
01 (um) mocho odontológico; 01 (um) ultrassom odontológico; 01 (um) love baby 
(suporte para atendimento aos bebês); e 01 (uma) câaçomara escura odontológica, 
todos com registro na ANVISA, e observadas as especificações constantes do Termo 
de Referência (Anexo I) do edital, com garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
meses, para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento ao Decreto nº 
56.062/2021 e anexo V da Portaria SES/RS nº 635/2021. PROA 22/2000-0064642-6, e 
Portaria SES nº 395/2022.  
1.2. A Administração Municipal rejeitará no todo ou em parte o produto, que 
estiver em desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, devendo 
substituí-los de imediato, sem qualquer ônus adicional ao Contratante. 
 
4 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
abertura da sesssão do Pregão, estabelecida no Preâmbulo deste edital. 
4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando 
as diretrizes do Anexo V – Modelo de Proposta, com a indicação completa do 
produto ofertado, incluindo marca, bem como com a indicação do valor unitário e 
total do item, inclusive marca, englobando a tributação, os custos de entrega e 
quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas, 
na qual conste a garantia do bem ofertado de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses; 
4.3. Declaração de garantia dos equipamentos de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
meses, a contar da emissão da nota fiscal. 
4.4. Catálogo/prospecto com informações técnicas do(s) equipamento(s) ofertado(s), 
bem como comprovação de registro dos produtos na ANVISA.  
4.5. Declaração de que a Licitante realizará a instalação, e se compromete a fornecer  
treinamento aos servidores responsáveis pelo manuseio dos equipamentos, mediante 
agendamento prévio com a Secretaria de Saúde; 



 
 
 
 
 
4.6. Declaração de que a Licitante possui Assistência Técnica autorizada no Estado do 
Rio Grande do Sul; 
 
5.1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Apresentação de, no mínimo, 03 (três) atestados de capacidade/qualificação 
técnica, em nome da empresa licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público, comprovando que a empresa licitante forneceu, satisfatoriamente, objeto 
compatível com o objeto da presente licitação, a outros órgãos da Administração 
Pública. Deverá constar, dos documentos, nome do responsável pelo recebimento 
dos equipamentos, e número de contato. 

 
Anexo I 
7 – Especificações, Quantidades e Valor Estimado do Objeto: 
 
 

Item Quant. UN. Descrição do Produto 
Valor  Médio 

Unitário Valor Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 01 UN 

FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS –  
Caneta aplicadora (unidade principal); ponteira de 
polimerização; protetor ocular; fonte de alimentação; 
ponteira de clareamento 1 dente; ponteira de clareamento 3 
dentes; display digital; corpo confeccionado em ABS 
injetado; ponteira de polimerização com giro de 360º, 
fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134º; 
Radiômetro interno automático; 3 modos de uso: rampa, 
pulsado e contínuo; temporizador para polimerização e 
clareamento; potência de luz: clareamento e polimerização 
1250mW/cm²; função ortho: 1700mW/cm²; tipo de 
lâmpada: LED; comprimento de onda de luz: 420nm a 
480nm; tensão de alimentação da base carregadora: bivolt 
automático 100~240V AC; bateria da caneta: 3,7V – 
1400mA, com registro na ANVISA e garantia de, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. R$ 1.035,67 R$ 1.035,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01 UN 

CADEIRA ODONTOLÓGICA –  
Estrutura fabricada em aço, tratamento anticorrosivo; 
pintura epóxi ou eletrostatica lisa, com estabilidade estática 
e dinâmica em todas as suas posições de uso na sua 
capacidade máxima, base com proteção em borracha ou 
similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao 
piso; revestimento do estofamento em material PVC, 
laminados em costuras, na cor verde água, proteção plástia 
para os pés pacientes, braço da cadeira com formato e 
fixação que facilitem o acesso do paciente; apoio de braço 
para paciente dos dois lados da cadeira sendo um 
rebatível; encosto de cabeça articulável, com movimento 
longitudinal; acionamento através de comandos elétricos 
com moto-redutores; controle de pé (pedal) para 
movimentos de subida e descida do acento e do encosto. 
Controle do pedal para acionamento do refletor, pelo 
menos três movimentos automáticos: um volta a zero e 
dois programáveis pelo cirurgião-dentista. Alimentação 
elétrica de 220 V. A cadeira deve levantar e suportar uma 
massa corpórea de 135 kg mais a massa do equipamento 
odontológico e acessórios montados na cadeira; 
fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para a 
perfeita instalação do equipamento, com todas as 
informações sobre alimentações elétricas e hidráulicas para R$ 22.161,33 R$ 22.161,33 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 

instalação, fornecimento de manuais de operação e 
manuais de serviço com vista explodida e detalhamento 
das peças, principais defeitos e correções, com diagramas 
dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos,; 
reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção 
em material transparente ou 29% translúcido, de no 
mínimo 500ml; bandejas removíveis de aço inoxidável ou 
alumínio anodizado; refletor odontológico monofocal, 
multifacetado; acoplado a cadeira; flação embutida, luz 
fria; no mínimo com uma seleção de intensidade luminosa 
de 20.000 lux uniformemente distribuída; comando de 
liga/desliga acionado por peda; braços do refletor 
articulados e balanceados para posicionamento com 
estabilidade, sem travas mecânicas; movimentos amplos 
com batentes de fim de curso para proteção; com protetor 
de lâmpada e espelho em material resistente e 
transparente; estrutura com travamento anticorrosivo, com 
pintura em epóxi ou eletrostática, totalmente lisa; de 
formas arredondadas; alimentação elétrica de 220 v, tudo 
de acordo com a rede local do Município. Reservatório de 
água e refletor: tecnologia de iluminação LED; fonte de luz 
fria; sensor de proximidade localizado na parte inferior do 
cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada; 
sistema eletrônico digital interno; foco de luz retangular; 
cabeçote leve com giro de 620º; puxadores bilaterais 
removíveis e autoclaváveis, em forma de alça que 
possibilite isolamento; protetor frontal removível 
transparente para proteger o sistema óptico cntra aerossol; 
02 suctor de saliva e ar; reservatórios translúcidos de 800ml 
para água das peças de mão e seringa tríplice; cuba 
profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos e 
cobertura para evitar respingos; sistema de regulagem de 
vasão de água. Com registro na ANVISA e garantia de, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 03 UN 

EQUIPO CART. ODONTOLÓGICO – 
Equipo Cart montado sobre 4 rodízios com banda de 
rodagem em poliuretano; ambidestro; 01 seringa tríplice; 
01 terminal com spray para alta rotação; 01 terminal sem 
spray para micromotor pneumático; comportar até 04 
terminais; seringa tríplice, bico giratório, removível e 
autoclavável; pedal progressivo para o acionamento das 
peças de mão nos terminais do equipo; mangueiras 
arredondadas, leves e flexíveis; suporte das pontas com 
acionamento pneumático individual; tampo de inox 
removível e de fácil limpeza; pucador bilateral. Com 
registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e 
quatro) meses. R$ 2.428,25 R$ 7.284,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 01 UN 

RX ODONTOLÓGICO –  
Com temporizador digital centesimal, especialmente 
desenvolvido para utilização com sensores radiográficos 
digitais, proporciona redução do tempo de exposição a 
radiação e, também é indicado para filmes convencionais; 
coluna móvel com base em 04 rodízios; colunas super 
estáveis; composto por braço tipo pontográfico (quando 
modelo pontográfico), que permite maior alcance e 
utilização na smais variadas posições; tubo (ampola) com 
ponto focal de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de 
alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico 
confeccionado em polímero radiopaco para evitar 
radiações secundárias; enrolamento toptalmente imerso em 
óleo especial, disparador manual a distância de 5 metros, 
devidamente testado por órgão competente, respeitando as 
normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear; Alimentação 220V; 
Potência 1200w. Com registro na ANVISA e garantia de, 
no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.  R$ 10.237,33 R$10.237,33  



 
 
 
 
 
 
 
 
05 01 UN 

MOCHO ODONTOLÓGICO –  
Aço inoxidável, com sistema de elevação do assento a gás 
impulsionado; base com rodízio e aro de sustentação das 
hastes; estofamentos do assento e encosto em courvin na 
cor verde clara; isento de costuras; assento redondo, 
enconsto regulável no sentido longitudinal, e trava de 
altura, permitindo fixar o encosto na posição desejável. 
Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) meses. R$ 1.076,97 R$1.076,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 01 UN 

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO – 
Sistema eletrônico acoplado a um transdutor piezoelétrico 
que transmite a peça de mão, movimentos oscilatórios 
conjugados, atingindo frequências na faixa de 29KHz a 
32KHz que não gere agressão ao esmalte dodente e não 
gere calor. Bicarbonato de sódio para o jateamento de 
superfícies; chave liga/desliga; chave seletora ultrassom ou 
jato de bicarbonato; sintonia automática de frequência, 
ajuste do nível da potência ultrassônica; escala dos níveis 
de potência por cores; caneta do ultrassom com sistema de 
capa removível e autoclavável; caneta do ultrassom com 
jato de bicarbonato com sistema de remoção do bico 
misturador para limpeza e autoclavagem; pressurização 
interna do ar e da água através dos terminais de entrada; 
sistema eletropneumático sincronizado com válvulas; 
depressurização interna do bicarbonato de sódio da 
válvula até a válvula de mão, através de varredura 
automática; registros de ajuste fino para controle de água e 
ar; reservatório do bicarbonato de sódio resistente e com 
tampa transparente; filtro de ar com drenagem 
semiautomática; ultrassom com jato; peças de mão 
anatômicas com mangueiras lisas, leves e flexíveis; pedal 
para acionamento; kit para esterilização. Com registro na 
ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
meses. R$ 4.319,33 R$ 4.319,33 

 
07 01 UN 

LOVE BABY -  suporte para atendimento aos bebês, com  
garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. R$ 745,50 R$745,50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 01 UN 

CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA –  
Angulagem para entrada das mãos, com caixa moldada em 
prolipopileno (PP); fácil remoçã das luvas para assepsia; 
base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e 
desinfecção; com alojamento para os recipientes que 
contém líquidos, evitando que os mesmos fiquem soltos; 
visor acrílico destacável, com ótima transparência e total 
filtragem da luz; batentes de silicone no fundo da base, 
proporcionando total aderência no local de trabalho, 
facilitando o manuseio; permite a visualização no interior. 
Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) meses. R$331,00  R$331,00  

 
Anexo V 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
 

À Prefeitura Municipal de Almirante  Tamandaré do Sul-RS, 
 

Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2022, cujo 
objeto de equipamentos para uso odontológico, para a Secretaria Municipal de 
Saúde. 

 
 

Item Quant. UN. Descrição do Produto 
Valor  Médio 

Unitário Valor Total 

 
 
 
01 

 
 
01 UN 

FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS –  
Caneta aplicadora (unidade principal); ponteira de 
polimerização; protetor ocular; fonte de alimentação; 
ponteira de clareamento 1 dente; ponteira de clareamento 3 R$ 1.035,67 R$ 1.035,67 



dentes; display digital; corpo confeccionado em ABS 
injetado; ponteira de polimerização com giro de 360º, 
fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134º; 
Radiômetro interno automático; 3 modos de uso: rampa, 
pulsado e contínuo; temporizador para polimerização e 
clareamento; potência de luz: clareamento e polimerização 
1250mW/cm²; função ortho: 1700mW/cm²; tipo de 
lâmpada: LED; comprimento de onda de luz: 420nm a 
480nm; tensão de alimentação da base carregadora: bivolt 
automático 100~240V AC; bateria da caneta: 3,7V – 
1400mA, com registro na ANVISA e garantia de, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. MARCA/MODELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 01 UN 

CADEIRA ODONTOLÓGICA –  
Estrutura fabricada em aço, tratamento anticorrosivo; 
pintura epóxi ou eletrostatica lisa, com estabilidade estática 
e dinâmica em todas as suas posições de uso na sua 
capacidade máxima, base com proteção em borracha ou 
similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao 
piso; revestimento do estofamento em material PVC, 
laminados em costuras, na cor verde água, proteção plástia 
para os pés pacientes, braço da cadeira com formato e 
fixação que facilitem o acesso do paciente; apoio de braço 
para paciente dos dois lados da cadeira sendo um 
rebatível; encosto de cabeça articulável, com movimento 
longitudinal; acionamento através de comandos elétricos 
com moto-redutores; controle de pé (pedal) para 
movimentos de subida e descida do acento e do encosto. 
Controle do pedal para acionamento do refletor, pelo 
menos três movimentos automáticos: um volta a zero e 
dois programáveis pelo cirurgião-dentista. Alimentação 
elétrica de 220 V. A cadeira deve levantar e suportar uma 
massa corpórea de 135 kg mais a massa do equipamento 
odontológico e acessórios montados na cadeira; 
fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para a 
perfeita instalação do equipamento, com todas as 
informações sobre alimentações elétricas e hidráulicas para 
instalação, fornecimento de manuais de operação e 
manuais de serviço com vista explodida e detalhamento 
das peças, principais defeitos e correções, com diagramas 
dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos,; 
reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção 
em material transparente ou 29% translúcido, de no 
mínimo 500ml; bandejas removíveis de aço inoxidável ou 
alumínio anodizado; refletor odontológico monofocal, 
multifacetado; acoplado a cadeira; flação embutida, luz 
fria; no mínimo com uma seleção de intensidade luminosa 
de 20.000 lux uniformemente distribuída; comando de 
liga/desliga acionado por peda; braços do refletor 
articulados e balanceados para posicionamento com 
estabilidade, sem travas mecânicas; movimentos amplos 
com batentes de fim de curso para proteção; com protetor 
de lâmpada e espelho em material resistente e 
transparente; estrutura com travamento anticorrosivo, com 
pintura em epóxi ou eletrostática, totalmente lisa; de 
formas arredondadas; alimentação elétrica de 220 v, tudo 
de acordo com a rede local do Município. Reservatório de 
água e refletor: tecnologia de iluminação LED; fonte de luz 
fria; sensor de proximidade localizado na parte inferior do 
cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada; 
sistema eletrônico digital interno; foco de luz retangular; 
cabeçote leve com giro de 620º; puxadores bilaterais 
removíveis e autoclaváveis, em forma de alça que 
possibilite isolamento; protetor frontal removível 
transparente para proteger o sistema óptico cntra aerossol; 
02 suctor de saliva e ar; reservatórios translúcidos de 800ml 
para água das peças de mão e seringa tríplice; cuba R$ 22.161,33 R$ 22.161,33 



profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos e 
cobertura para evitar respingos; sistema de regulagem de 
vasão de água. Com registro na ANVISA e garantia de, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. MARCA/MODELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 03 UN 

EQUIPO CART. ODONTOLÓGICO – 
Equipo Cart montado sobre 4 rodízios com banda de 
rodagem em poliuretano; ambidestro; 01 seringa tríplice; 
01 terminal com spray para alta rotação; 01 terminal sem 
spray para micromotor pneumático; comportar até 04 
terminais; seringa tríplice, bico giratório, removível e 
autoclavável; pedal progressivo para o acionamento das 
peças de mão nos terminais do equipo; mangueiras 
arredondadas, leves e flexíveis; suporte das pontas com 
acionamento pneumático individual; tampo de inox 
removível e de fácil limpeza; pucador bilateral. Com 
registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e 
quatro) meses. MARCA/MODELO R$ 2.428,25 R$ 7.284,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 01 UN 

RX ODONTOLÓGICO –  
Com temporizador digital centesimal, especialmente 
desenvolvido para utilização com sensores radiográficos 
digitais, proporciona redução do tempo de exposição a 
radiação e, também é indicado para filmes convencionais; 
coluna móvel com base em 04 rodízios; colunas super 
estáveis; composto por braço tipo pontográfico (quando 
modelo pontográfico), que permite maior alcance e 
utilização na smais variadas posições; tubo (ampola) com 
ponto focal de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de 
alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico 
confeccionado em polímero radiopaco para evitar 
radiações secundárias; enrolamento toptalmente imerso em 
óleo especial, disparador manual a distância de 5 metros, 
devidamente testado por órgão competente, respeitando as 
normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear; Alimentação 220V; 
Potência 1200w. Com registro na ANVISA e garantia de, 
no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. MARCA/MODELO R$ 10.237,33 R$10.237,33  

 
 
 
 
 
 
 
 
05 01 UN 

MOCHO ODONTOLÓGICO –  
Aço inoxidável, com sistema de elevação do assento a gás 
impulsionado; base com rodízio e aro de sustentação das 
hastes; estofamentos do assento e encosto em courvin na 
cor verde clara; isento de costuras; assento redondo, 
enconsto regulável no sentido longitudinal, e trava de 
altura, permitindo fixar o encosto na posição desejável. 
Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) meses. MARCA/MODELO R$ 1.076,97 R$1.076,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 

 
 
 
 
 
 
 
01 UN 

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO – 
Sistema eletrônico acoplado a um transdutor piezoelétrico 
que transmite a peça de mão, movimentos oscilatórios 
conjugados, atingindo frequências na faixa de 29KHz a 
32KHz que não gere agressão ao esmalte dodente e não 
gere calor. Bicarbonato de sódio para o jateamento de 
superfícies; chave liga/desliga; chave seletora ultrassom ou 
jato de bicarbonato; sintonia automática de frequência, 
ajuste do nível da potência ultrassônica; escala dos níveis 
de potência por cores; caneta do ultrassom com sistema de 
capa removível e autoclavável; caneta do ultrassom com 
jato de bicarbonato com sistema de remoção do bico 
misturador para limpeza e autoclavagem; pressurização 
interna do ar e da água através dos terminais de entrada; 
sistema eletropneumático sincronizado com válvulas; 
depressurização interna do bicarbonato de sódio da 
válvula até a válvula de mão, através de varredura 
automática; registros de ajuste fino para controle de água e 
ar; reservatório do bicarbonato de sódio resistente e com 
tampa transparente; filtro de ar com drenagem 
semiautomática; ultrassom com jato; peças de mão R$ 4.319,33 R$ 4.319,33 



anatômicas com mangueiras lisas, leves e flexíveis; pedal 
para acionamento; kit para esterilização. Com registro na 
ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
meses. MARCA/MODELO 

 
 
07 01 UN 

LOVE BABY -  suporte para atendimento aos bebês, com  
garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. 
MARCA/MODELO R$ 745,50 R$745,50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 01 UN 

CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA –  
Angulagem para entrada das mãos, com caixa moldada em 
prolipopileno (PP); fácil remoçã das luvas para assepsia; 
base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e 
desinfecção; com alojamento para os recipientes que 
contém líquidos, evitando que os mesmos fiquem soltos; 
visor acrílico destacável, com ótima transparência e total 
filtragem da luz; batentes de silicone no fundo da base, 
proporcionando total aderência no local de trabalho, 
facilitando o manuseio; permite a visualização no interior. 
Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) meses. MARCA/MODELO R$331,00  R$331,00  

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Forma de pagamento: conforme edital. 

Prazo de entrega: conforme edital. 
A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima 
incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de 
funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, 
insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e 
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto 
ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro 
e/ou quaisquer ônus adicionais para o Município de Almirante Tam. Do Sul/RS. 

 

____________________,  ______ de ________________de 2022. 
 

3- Data de realização: 
As propostas de preços e os documentos de habilitação serão recebidos  

no período de 30 de setembro de 2022 a 28 de outubro de 2022, até às 08h30min 

(horário de Brasília), no endereço eletrônico acima referido. 
Abertura das propostas: 08h30min (horário de Brasília), do dia 28 de 

outubro de 2022. 
Início da Sessão de Lances: 28 de outubro de 2022, às 09h00min no site 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 
 
As demais condições editalícias permanecem inalteradas. 

   
 

Almirante Tamandaré do Sul, 14 de outubro de 2022. 
 
 

Adir Giacomini 
Prefeito Municipal 

 
 
 
Assessor Jurídico 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/

