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AO 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2017 

Licitação nº 696300 

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, 

conforme quantidades, especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

Proposta Comercial 

 

A Microdent Aparelhos Médicos e Odontológicos LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° 58.061.557/0001-12, Inscrição Estadual n° 582.222.025.112, com sede na Rua Paulo de 

Frontin, 275, Vila Virginia – Ribeirão Preto - SP, e-mail: contato@licitabr.net, Tel: 11 – 4386-

1386, por intermédio de seu representante infra-assinado, apresenta proposta comercial para o 

pregão em epigrafe, conforme segue: 

 

Lote ESPECIFICAÇAO UND VLR UNIT. VLR TOTAL 

15 

EQUIPAMENTO DE PERFURADOR PNEUMÁTICO 
Aplicação básica: Indicado para uso exclusivo em 
procedimentos cirúrgicos, com o objetivo de realizar 
orifícios no tecido ósseo, podendo também ser usado 
para introdução e extração de pinos e fios lisos ou 
com rosca, parafusos e outros dispositivos de fixação. 
Especificação técnica mínima: Perfurador canulado, 
de uso médico hospitalar, para procedimentos 
cirúrgicos ortopédicos, com passa fio, com cabo tipo 
pistola para possibilitar a perfuração de ossos e 
outros tecidos de médio e grande porte. Aspectos 
gerais: Peça de mão e acessórios resistentes à 
esterilização por vapor saturado (autoclavável), em 
aço inox; Acionamento pneumático com acoplamento 
da mangueira de alimentação instalada na parte 
inferior do equipamento; Dispositivo flexível para 
alimentação do motor pneumático provido de 
acopladores de bloqueio rápido; Dispositivo de 
acoplamento e desacoplamento rápido de mandril, 
adaptadores, peças e acessórios; Dispositivo de 
bloqueio de acionamento do equipamento. 
Acionamento pneumático através de Nitrogênio e/ou 
Ar Comprimido Medicinal; Provido de duplo gatilho 
para acionamento do motor pneumático com 
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controle progressivo da velocidade ou o sistema de 
acionamento da velocidade deverá permitir as 
seguintes condições: girar no sentido horário; girar no 
sentido anti-horário; neutro: o dispositivo não possui 
nenhuma velocidade (estado de segurança). Deverá 
possibilitar a utilização 
de passa-fios e passa-pinos, provido de gatilho de 
acionamento; Rotação de trabalho, mínimo: 0-1000 
rpm; Torque mínimo: 4N.m para rotação de 1000rpm 
e 13N.m para rotação de 400rpm, aproximadamente; 
Acessórios Complementares: Um passa fio (adaptador 
/ conector) para implantação de fios cirúrgicos, faixa: 
diâmetro de 0,7 a 4,0mm (dimensões a escolha do 
hospital); Mandril pequeno para uso com brocas e 
fios com chave para aperto; Mandril grande para uso 
com brocas e fios com chave para aperto; 01 
container para esterilização e acondicionamento do 
equipamento, adaptadores e ferramentas de 
perfuração. O container deverá ser provido de 
acomodação específica para cada peça ou acessório; 
01 adaptador / conector tipo jacobs para uso com 
brocas e fresas para procedimentos de grande porte; 
01 conjunto, contendo cada conjunto: 06 brocas com 
diâmetros diferentes, entre 1,6 mm a 6,0 mm, 
aproximadamente; 02 válvulas reguladoras de 
pressão para Nitrogênio e/ou Ar Comprimido 
Medicinal; 03 Mangueiras de no mínimo três metros; 
Conectores, adaptadores e todos os demais 
acessórios necessários e indispensáveis ao 
funcionamento do equipamento com Nitrogênio e/ou 
Ar Comprimido Medicinal+. 
Documentação Específica: Certificado de Registro na 
ANVISA; Manual do usuário e manual técnico, ambos 
em português 

Marca: Microdent 

Modelo: H10006 

ANVISA: 10309310010 

ANVISA Brocas: 10309310020 

Procedência: Nacional 

 

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias; 

Prazo de entrega: 90 dias contados após o recebimento da Ordem de Compra, emitida pela 

Fundação Educacional Lucas Machado; 
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Condições de pagamento: 20 (vinte) dias úteis após a entrega e apresentação da nota fiscal 

devidamente atestada, e dos documentos fiscais pertinentes, desde que atendidas 

completamente às exigências deste Edital;  

 

Prazo de garantia e de assistência técnica preventiva/corretiva de, no mínimo, 36 (trinta e seis) 

meses; 

 

Declaro sob as penas da Lei, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 

encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 

sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, e que estou de acordo e cumpro 

integralmente todas as normas e requisitos do Edital nº 09/2017 e seus anexos, sendo que o(s) 

material(ais) ofertado(s) atende(m) plenamente a especificação contida no referido edital. 

 

Declaramos que, no caso de necessidade de substituição do material dentro do período de 

garantia/validade, todas as despesas, inclusive com transporte, serão de responsabilidade 

exclusiva do fornecedor; 

 

Declaramos que conhecemos e nos submetemos a todas as condições do edital e seus anexos. 

 

Dados Bancários: Banco do Brasil  Agência 6504-8 – Conta corrente 109500-5. 

 

Dados do responsável para assinatura do Contrato: 

MARCELO FERREIRA CAPELLARO, CPF 329.992.298-01, R.G.: 44.936.137-8 

 

Nome de contato: 

Edson Batistella Junior ou Thiago Rocha, Fone: 11 – 4386-1386 e-mail: contato@licitabr.net   

Ribeirão Preto, 29 de novembro de 2017 
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