
Secretaria Municipal de Saúde 

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal
Avenida do Cerrado, n° 999 ‐ Parque Lozandes ‐ Goiânia – GO CEP 74.884‐900 
Fone/Fax: 3524‐1515 / 3524‐1503 | e‐mail: dvex.sms@gmail.com 

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060, 061 ,062 e ,063 de 2020, REFERENTES 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 – SRP 

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde 

Processo nº: Bee 6737 

Objeto:  Aquisição de instrumentais/equipamentos odontológicos para atender as necessidades da SMS 
de Goiânia, pelo Sistema de Registro de Preços, conforme condições e especificações estabelecidas no 
Edital e seus Anexos. 

Prazo: 12 (doze) meses, a partir da data de publicação do extrato da ata. 

Perfil Hospitalar LTDA – CNPJ – 19.430.036/0001-33 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 10 un. 

ALAVANCA AÇO INOXIDÁVEL 
INFANTIL (JG 3 PEÇAS): Instrumento 
indicado para remoção de pontas de raízes e 
espículas ósseas. Possui lâminas longas, 
afiadas, finas e côncavas projetadas para 
deslizar nas paredes da cavidade alveolar. 
Embalagem com 3 alavancas. Contém: 1 
alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva 
direita e 1 alavanca reta. Com o tamanho de 
15 cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-
420, e distribuído em embalagem plástica 
com informações de modelo, procedência, 
validade e nº de registro na ANVISA. 
Garantia de no mínimo 10 anos contra 
defeitos de fabricação, identificação na peça 
que permita saber o fabricante. Apresentar 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação 

Prata 89,00 
890,00 

5 200 un. 

BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL: Bandeja 
odontológica em aço inoxidável medindo 22 
X 9 X 1,5 cm. Utilizada para 
acondicionamento de instrumentais e 
medicação em geral. Livres de rebarbas. Sem 
separação.  Autoclavável.
Validade Indeterminada. Garantia de 5 anos 
contra defeito de fabricação. 

Fava 20,02 4.004,00 

6 400 un. 

CABO ESPELHO AÇO INOXIDÁVEL 
ROSQUEÁVEL: Cabo para espelho n°5. 
Fabricado em aço inoxidável resistente à 
esterilização em estufa até 300°C, autoclave e 
produtos químicos. Tamanho padrão. O 
material deverá estar de acordo com as 

Prata 8,37   3.348,00 
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normas NBR 7153 e DIN – MEDIZIN – 1. A 
peça deverá apresentar tratamento térmico 
integral e homogêneo que lhe garanta 
resistência à corrosão e conter gravação com 
clara identificação do fabricante, código do 
lote de fabricação e registro no MS. 

7 80 un. 

CÂNULA DE ASPIRAÇÃO AÇO 
INOXIDÁVEL: Indicado para aspiração de 
soluções irrigadoras e secreções em 
endodontia. Fabricada em aço inoxidável.  
Autoclavável. Validade indeterminada. 
Garantia de 5 anos contra defeitos de 
fabricação. 

Ortocentral 14.90 

1.192,00 

14 20 un. 

POSICIONADOR RADIOGRÁFICO 
ENDODÔNTICO ADULTO – KIT: 
Posicionador de filmes radiográficos adulto 
para uso com isolamento absoluto. 
Autoclavável até 134ºC. Kit Composto por 1 
(um) posicionador para região posterior 
esquerda da maxila e posterior direita da 
mandíbula, 1 (um) posicionador para região 
posterior direita da maxila e posterior 
esquerda da mandíbula, 2 (dois) dispositivos 
para mordida em silicone e  1 (um) pote para 
esterilização.  Posicionador fabricado em 
Poliacetal e pigmento azul. Pote, tampa e 
sobretampa: policarbonato e pigmento cinza. 
Mordente: silicone. Pote Autoclavável;
Dispositivo de mordida fabricado em 2 
alturas diferentes para compensar a altura da 
lima. 

Maquira 77,00 1.540,00 

Total : R$ 10.974,00 (Dez mil novecentos e setenta e quatro reais) 

BetâniaMed Comercial Eireli - EPP – CNPJ – 09.560.267/0001-08 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

3 12 un. 

AVENTAL PLUMBÍFERO ADULTO: 
Avental odontológico de chumbo com 
protetor de tireóide para proteção do 
paciente. Tamanho adulto. Confeccionado 
em borracha plumbífera flexível com 
equivalência em chumbo de 0,25 mm, 
acabamento em nylon lavável, viés e 
fechamento com velcro para fácil regulagem. 
Dimensões aproximadas: 77 x 60 cm. 

M Martins 426,65 5.119,80 
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Garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos 
de fabricação.  

8 50 un. 

CONTRA-ÂNGULO AÇO INOXIDÁVEL: 
Contra-ângulo odontológico com sistema 
intra e rotação 1:1 para trabalho em baixa 
rotação. Cabeça reduzida para atingir com 
facilidade as faces mais difíceis dos dentes. 
Deve permitir o giro de 360º sobre o 
micromotor. O eixo principal do suporte de 
brocas deverá apoiar-se sobre mancal e 
rolamentos com esferas de aço, evitando 
vibrações e ruídos excessivos. Este mesmo 
eixo deverá receber brocas normais de contra 
– ângulo, com tração por encaixe e canal para
trava, permitindo um acoplamento perfeito 
com eficiente concentricidade na ponta da 
broca. Trava da broca em aço inox de alta 
resistência com sistema lateral de 
acionamento. Para refrigeração do tecido 
dental o contra – ângulo deverá aceitar 
entrada de spray interno, caso de micro 
motores com o sistema de refrigeração 
acoplado. Garantia de no mínimo 1 ano 
contra defeitos de fabricação, identificação 
na peça que permita saber o fabricante. 
Apresentar Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação.  

Dentemed 435,00 

21.750,00 

9 60 un. 

MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO: 
Micromotor odontológico de baixa rotação 
compacto, anatômico, leve e de fácil 
manuseio. Sistema intra. Terminal tipo 
Borden, acoplamento universal. Deve possuir 
alto torque permitindo a utilização em 
materiais de alta resistência. Spray interno, 
ou seja, com refrigeração. Trava com sistema 
de encaixe rápido que permita acoplar 
Contra- Ângulo e Peça Reta com rapidez e 
segurança. Corpo totalmente metálico, não 
ferroso, possuindo anel acoplado ao corpo 
através de sistema giratório, permitindo 
inversão de rotação no sentido horário e anti 
– horário no próprio corpo, e regulagem de
3.000 a 20.000 rpm. Torque de parada de no 
mínimo 250 g x cm, pressão 30 a 35 Lb/ pol2 
(60 psi no mínimo), Rotação 18.000 / 3.000 
rpm (máx e min), Consumo de ar 65 L/ min. 
Garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos 
de fabricação, identificação na peça que 

Dentemed 442,15 
26.529,00 
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permita saber o fabricante. Apresentar 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação.  

Total : R$ 53.398,80 (Cinquenta e três mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) 

 
Dental Prime Produtos Odontológicos Eireli – CNPJ – 21.504.525/0001-34 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

2 30 un. 

ARCO ISOLADOR OSTBY 
ISOLAMENTO:  Arco odontológico usado 
para apoio de lençol de borracha em 
isolamento absoluto. Tipo Ostby. Dobrável. 
Feito em Polímero de alta performance. 
Formato anatômico. Garras não deformáveis. 
Ajuste à face do paciente. Autoclavável.  

Maquira 9,50 

 

 

285,00 

4 60 un. 

BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL: Bandeja 
odontológica em aço inoxidável medindo 22 
X 12 X 1,5 cm. Utilizada para 
acondicionamento de instrumentais e 
medicação em geral. Livres de rebarbas. Sem 
separação. Autoclavável.
Validade Indeterminada. Garantia de no 
mínimo 2 anos contra defeitos de fabricação. 
Apresentar Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. 

Golgran GG 22,40 

 

 

1.344,00 

10 250 un. 

PINÇA AÇO INOXIDAVEL CLÍNICA 17 
CM: Pinça clínica para uso odontológico de 
aço inoxidável. O material deverá estar de 
acordo com as normas NBR 7153 e DIN – 
MEDIZIN – 1. A peça deverá apresentar 
tratamento térmico integral e homogêneo que 
lhe garanta flexibilidade e resistência à 
corrosão e conter gravação com clara 
identificação do fabricante, código do lote de 
fabricação e registro no MS. Garantia de no 
mínimo 10 anos contra defeitos de 
fabricação, identificação na peça que permita 
saber o fabricante. Apresentar Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação  

Golgran GG 10.45 

 

 

 

2.612,50 

12 50 un. 

PORTA AGULHA MAYO 15 CM: Usado 
em cirurgia como suporte de fio de sutura 
agulhado. Fabricado em aço Inoxidável. 
Tamanho 15 cm. A peça deverá apresentar 
tratamento térmico integral e homogêneo que 
lhe garanta flexibilidade e resistência à 

Golgran GG 22,50 

 

1.125,00 
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corrosão e conter gravação com clara 
identificação do fabricante, código do lote de 
fabricação e registro no MS. 

13 30 un. 

POSICIONADOR RADIOGRÁFICO 
ADULTO – KIT: Indicado para auxiliar na 
orientação da angulação do aparelho de 
Raios-X odontológico, resultando em 
imagens radiográficas padronizadas e nítidas. 
Conjunto de posicionadores radiográficos – 
Adulto. Caixa com 1 posicionador para molar 
superior direito e inferior esquerdo; 1 
posicionador para molar superior esquerdo e 
inferior direito; 1 posicionador para incisivos 
e caninos, superiores e inferiores; 1 
Posicionador para radiografia interproximal; 
1 Pote para esterilização, dispositivo para 
mordida. Posicionador em Poliacetal natural. 
Pote, tampa e sobre-tampa em policarbonato 
translúcido e mordente em silicone. 
Esterilizável em autoclave até 134 ºC.  

Indusbello 75,05 
2.251,50 

15 50 un. 

SONDA AÇO INOXIDÁVEL 
EXPLORADORA n. 47: Sonda exploradora 
confeccionada em aço inoxidável n. 47 para 
utilização na limpeza da câmara pulpar e 
localização dos canais radiculares. Tamanho 
padrão. A peça deverá apresentar tratamento 
térmico integral e homogêneo que lhe garanta 
flexibilidade e resistência à corrosão e conter 
gravação com clara identificação do 
fabricante, código do lote de fabricação e 
registro no MS. Garantia de no mínimo 10 
anos contra defeitos de fabricação, 
identificação na peça que permita saber o 
fabricante. Apresentar Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação  

Golgran GG 7,41 370,50 

Total : R$ 7.988,50 (Sete mil novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) 

Emigê Materiais Odontológicos LTDA – CNPJ – 71.505.564/0001-24 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

16 100 un. 

SONDA MILIMETRADA
ODONTOLÓGICA: Sonda milimetrada 
confeccionada em aço inoxidável tipo 
Willians para aplicação periodontal de 
tamanho padrão. Ponta dupla. A peça deverá 

Golgran 

Linha GG 
24,36 2.436,00 
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apresentar tratamento térmico integral e 
homogêneo que lhe garanta flexibilidade e 
resistência à corrosão e conter gravação com 
clara identificação do fabricante, código do 
lote de fabricação e registro no MS. Garantia 
de no mínimo 10 anos contra defeitos de 
fabricação, identificação na peça que permita 
saber o fabricante. Apresentar Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação 

Total : R$ 2.436,00 (Dois mil quatrocentos e trinta e seis reais) 

     
Valor Total do Processo: R$ 74.797,30 (Setenta e quatro mil setecentos e noventa e sete reais e trinta centavos) 

 

 

 

 

Fátima Mrué 
Secretária Municipal de Saúde 
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