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Prefeitura Municipal de
Elísio Medrado publica:
• Termo de Adjudicação Pregão Eletrônico Nº 016/2020-SRP BETANIAMED Comercial Eireli-e-EPP.
• Homologação Pregão Eletrônico Nº 016/2020-SRP - BETANIAMED
Comercial Eireli-e-EPP.

Gestor - Linsmar Moura Bittencour Santos / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Salvador Andrade, s/n
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Homologações/Adjudicações
ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Fundo Municipal de Saúde
Rua Nossa Senhora de Fátima Centro, Nº 01
CNPJ 12.084.013/0001-75 CEP: 45.305-000 – Elísio Medrado - Bahia

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Pregoeira Oficial do Município de Elísio Medrado, Srª. Chirlene Pessoa Silva Andrade, nomeada
através do Decreto nº 011 de 09 de janeiro de 2020, publicado em 09-01-2020, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no art. 4º, XXI, da Lei nº 10.520/2002, resolve ADJUDICAR o
objeto da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2020-SRP, para Seleção de propostas
destinadas a contratação de empresa para aquisição de Cadeira Odontológica para estruturação do
Programa de Saúde Bucal à Secretaria Municipal de Saúde de Elísio Medrado -BA, conforme
especificações, quantidades constantes no Anexo I do Edital e mediante condições estabelecidas na Lei
Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93. Empresa vencedora:
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-E-EPP, CNPJ: 09.560.267/0001-08, Rua Antônio Gravatá, nº
132, bairro Betânia, Belo Horizonte -MG, para os seguintes Itens:

ITE
M

1

DESCRIÇÃ
O
Conjunto odontológico Cadeira odontológica
com estrutura em aço, com tratamento
anticorrosivo e proteção em pvc, articulação
central entre assento e encosto, apoio de
braço curto fixo e outro escamoteável,
facilitando a entrada e a saída do paciente.
Encosto da cadeira em chapa de aço, apoio
de cabeça biarticulado com regulagem de
altura. Base em chapa de aço fosfatizado,
com isolamento em pvc ou manta de
borracha e tratamento anticorrosivo e sem
necessidade de fixação no piso, com
movimentos silenciosos e sincronizados
através de motor redutores elétricos
totalmente isentos de óleo. Pintura lisa
eletrostática a pó epóxi, estofamento
ergonômico, macio injetado em pvc flexível
e sem costura, com apoio lombar e proteção
plástica para os pés do paciente. Caixa de
distribuição integrada à base da cadeira.
Cadeira contendo no mínimo (4) quatro
posicionamentos automáticos (volta a zero e
3 posições de trabalho). A cadeira deve ser
capaz de suportar e levantar uma massa de
pelo menos 135kg além da massa adicional
do equipamento odontológico e acessórios
montados na cadeira como especificado
pelo fabricante; fornecimento de plantas
baixas e outras necessárias p/ perfeita
instalação do equipamento, c/ todas as
informações sobre alimentações elétricas,
hidráulicas e pneumáticas para instalação;
fornecimento de manuais de operação e
manuais de serviço c/ vista explodida e
detalhamento das peças, principais defeitos
e correções, diagramas dos sistemas
elétricos,
mecânicos
e
hidráulicos.

UND

QNT

Unidade

1

VALOR
UNITÁRI
O

R$ 6.900,00
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Acionamento dos movimentos da cadeira
por meio de comando de pé independente
móvel, com todas as funções da cadeira e
peças de mão integradas. Equipo cart com
base móvel sobre rodízios, com mesadotada
de no mínimo quatro terminais sendo: uma
seringa tríplice, uma mangueira para baixa
rotação e duas para alta
rotação,
lisas,
de
fácil
limpeza
e
desinfecção, com conexão tipo borden
dois
furos, dispondo de sistema de
regulagem do spray, bloco de acionamento
dos instrumentos com regulagem da vazão,
regulagem do spray individual (ar/ água)
localizada na parte inferior da mesa feita
pelo próprio profissional, sistema flush
(sistema de desinfecção de dutos). Pedal
progressivo móvel para acionamento dos
instrumentos. Mesa fabricada em material
abs de alta resistência. Unidade auxiliar
acoplada a cadeira, rebatível com a
ngulação de aproximadamente de 45º
graus, com tubulação toda embutida, sem
mangueira
corrugada
exposta
(biossegurança),
estrutura
de
alta
resistência,
suporte
das
mangueiras
integrado (peça única), suporte para água
no copo, cuba fabricada em porcelana,
removível e de fácil limpeza com porta
detritos sólidos, sistema de água para
enxágue da cuspideira regulado através de
registro. Contendo uma seringa tríplice, um
sugador
com
diâmetro
6,3
mm
(aproximadamente ) e um para bomba a
vácuo. Refletor odontológico dotado de luz
fria,
com
cor
de
iluminação
de
aproximadamente 5000º k (iluminação a
luz do dia), luz fria com intensidade
regressiva de 8.000 a 25.000 (+- 20%),
fiação embutida. Controle de iluminação
acionados no comando de pé. Pega-mão de
fácil manuseio, cabeçote injetado em abs,
com proteção uv, acionamento liga/desliga
no pé. Mocho odontológico com fácil
regulagem da altura do encosto por
manopla independente que permite ajuste
anatômico, localizada atrás do assento,
estofamento com espuma espessa revestida
em laminado de pvc garantindo maior
resistência e rigidez, sem costura e de fácil
assepsia, sistema a gás para regulagem de
altura
do
assento
por
alavanca
independente localizada em baixo do
assento e base com no mínimo cinco
rodízios. Frete e instalação por conta do
licitante vencedor. Registro na anvisa. De
acordo com a norma ABNT NBR IEC 606011-2:2010. Tensão de alimentação: bivolt ou

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EO7PQPSXU98HE0BFE73S1G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
3 de Setembro de 2020
4 - Ano - Nº 2333

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Fundo Municipal de Saúde
Rua Nossa Senhora de Fátima Centro, Nº 01
CNPJ 12.084.013/0001-75 CEP: 45.305-000 – Elísio Medrado - Bahia

220v. Garantia mínima de 12 meses a
contar da data de instalação. Assistência
técnica no Distrito Federal e garantia de no
mínimo
03(três)
anos
MARCA:
DENTEMED.
MODELO:
CONJUNTO
ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART

Valor Total: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)

Submeta-se o presente processo licitatório ao Exmo. Prefeito Municipal para que, estando de acordo,
proceda a devida homologação.
Publique-se e cumpra-se.
Elísio Medrado, 02 de setembro de 2020.
Chirlene Pessoa Silva Andrade
Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
PREGÃO ELETRONICO 016/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 085/2020
OBJETO: Seleção de propostas destinadas a contratação de empresa para aquisição de Cadeira
Odontológica para estruturação do Programa de Saúde Bucal à Secretaria Municipal de Saúde de Elísio
Medrado -BA, conforme especificações, quantidades constantes no Anexo I do Edital e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.
HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da
Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO
ELETRONICO SRP N° 016/2020-SRP, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo,
óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o
resultado da presente licitação para a empresa:
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-E-EPP, CNPJ: 09.560.267/0001-08, Rua Antônio Gravatá, nº
132, bairro Betânia, Belo Horizonte -MG, para os seguintes Itens:

ITE
M

1

DESCRIÇÃ
O
Conjunto odontológico Cadeira odontológica
com estrutura em aço, com tratamento
anticorrosivo e proteção em pvc, articulação
central entre assento e encosto, apoio de
braço curto fixo e outro escamoteável,
facilitando a entrada e a saída do paciente.
Encosto da cadeira em chapa de aço, apoio
de cabeça biarticulado com regulagem de
altura. Base em chapa de aço fosfatizado,
com isolamento em pvc ou manta de
borracha e tratamento anticorrosivo e sem
necessidade de fixação no piso, com
movimentos silenciosos e sincronizados
através de motor redutores elétricos
totalmente isentos de óleo. Pintura lisa
eletrostática a pó epóxi, estofamento
ergonômico, macio injetado em pvc flexível
e sem costura, com apoio lombar e proteção
plástica para os pés do paciente. Caixa de
distribuição integrada à base da cadeira.
Cadeira contendo no mínimo (4) quatro
posicionamentos automáticos (volta a zero e
3 posições de trabalho). A cadeira deve ser
capaz de suportar e levantar uma massa de
pelo menos 135kg além da massa adicional
do equipamento odontológico e acessórios
montados na cadeira como especificado
pelo fabricante; fornecimento de plantas
baixas e outras necessárias p/ perfeita
instalação do equipamento, c/ todas as
informações sobre alimentações elétricas,

UND

QNT

Unidade

1

VALOR
UNITÁRI
O

R$ 6.900,00
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hidráulicas e pneumáticas para instalação;
fornecimento de manuais de operação e
manuais de serviço c/ vista explodida e
detalhamento das peças, principais defeitos
e correções, diagramas dos sistemas
elétricos,
mecânicos
e
hidráulicos.
Acionamento dos movimentos da cadeira
por meio de comando de pé independente
móvel, com todas as funções da cadeira e
peças de mão integradas. Equipo cart com
base móvel sobre rodízios, com mesadotada
de no mínimo quatro terminais sendo: uma
seringa tríplice, uma mangueira para baixa
rotação e duas para alta
rotação,
lisas,
de
fácil
limpeza
e
desinfecção, com conexão tipo borden
dois
furos, dispondo de sistema de
regulagem do spray, bloco de acionamento
dos instrumentos com regulagem da vazão,
regulagem do spray individual (ar/ água)
localizada na parte inferior da mesa feita
pelo próprio profissional, sistema flush
(sistema de desinfecção de dutos). Pedal
progressivo móvel para acionamento dos
instrumentos. Mesa fabricada em material
abs de alta resistência. Unidade auxiliar
acoplada a cadeira, rebatível com a
ngulação de aproximadamente de 45º
graus, com tubulação toda embutida, sem
mangueira
corrugada
exposta
(biossegurança),
estrutura
de
alta
resistência,
suporte
das
mangueiras
integrado (peça única), suporte para água
no copo, cuba fabricada em porcelana,
removível e de fácil limpeza com porta
detritos sólidos, sistema de água para
enxágue da cuspideira regulado através de
registro. Contendo uma seringa tríplice, um
sugador
com
diâmetro
6,3
mm
(aproximadamente ) e um para bomba a
vácuo. Refletor odontológico dotado de luz
fria,
com
cor
de
iluminação
de
aproximadamente 5000º k (iluminação a
luz do dia), luz fria com intensidade
regressiva de 8.000 a 25.000 (+- 20%),
fiação embutida. Controle de iluminação
acionados no comando de pé. Pega-mão de
fácil manuseio, cabeçote injetado em abs,
com proteção uv, acionamento liga/desliga
no pé. Mocho odontológico com fácil
regulagem da altura do encosto por
manopla independente que permite ajuste
anatômico, localizada atrás do assento,
estofamento com espuma espessa revestida
em laminado de pvc garantindo maior
resistência e rigidez, sem costura e de fácil
assepsia, sistema a gás para regulagem de
altura
do
assento
por
alavanca
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independente localizada em baixo do
assento e base com no mínimo cinco
rodízios. Frete e instalação por conta do
licitante vencedor. Registro na anvisa. De
acordo com a norma ABNT NBR IEC 606011-2:2010. Tensão de alimentação: bivolt ou
220v. Garantia mínima de 12 meses a
contar da data de instalação. Assistência
técnica no Distrito Federal e garantia de no
mínimo
03(três)
anos
MARCA:
DENTEMED.
MODELO:
CONJUNTO
ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART
Valor Total: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)
Ficam convocados os adjudicatários do objeto desta Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias, deverão
comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da
Lei nº 8.666/93.
Registre-se, Cumpra-se,
Publique-se e Lavre-se o Contrato.
Elísio Medrado, 03 de setembro de 2020

Robson Epaminondas Santana de Souza
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