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PROCESSO N.º 0326/2013 
PREGÃO N.º 047/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAUDE  
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 159/2013 
 
EMPRESA: JAT – EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODONTOLÓGICOS LTDA 
CNPJ: 01.736.132/0001-49 
ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL GRAÇA LESSA, Nº 100 – ACUPE DE BROTAS 
TELEFONE: (71)3356-5288    E-MAIL: osvaldo.representa@gmail.com 

 

PREÇO UNITÁRIO (R$) 
LOTE 

CÓDIGO 
 DO  

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QTDE 

OFERTADO MERCADO 

% 
 DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO 

03 81888 

MICROMOTOR PARA USO ODONTOLÓGICO. 
Peça de mão ergonômica e resistente; com 
conexão tipo Borden (dois furos); sistema Intra 
com trava tipo engate rápido; sistema de 
refrigeração externa; corpo em alumínio 
anodizado ou aço inox. Para acionamento das 
peças, rotação máxima de acionamento 20.000 
RPM com inversão de rotação; baixo nível de 
ruído e vibração; esterilizável em autoclave até 
135º. O equipamento a ser entregue deverá ter 
garantia total pelo período mínimo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de entrega. 

GNATUS UND 40 339,40 560,00 39,39 

05 81889 

KIT DE PEÇAS DE MÃO PARA USO 
ODONTOLÓGICO (3 PEÇAS) 
Composição: 
 - Turbina (alta rotação): Caneta de alta rotação 
ergonômica e resistente; com conexão Borden 
(dois furos); corpo em alumínio anodizado ou aço 
inox; rotação máxima de 380.000 RPM; spray triplo, 
alto torque (força), baixo nível de ruído, até 64 
decibéis; autoclavável até 135° C; sistema de troca 
broca por meio de botão, dispensa o uso de saca 
broca. 
 - Micromotor: Peça de mão ergonômica e 
resistente; com conexão tipo Borden (dois furos); 
sistema Intra com trava tipo engate rápido; sistema 
de refrigeração externa; corpo em alumínio 
anodizado ou aço inox. Para acionamento das 
peças, rotação máxima de acionamento 20.000 
RPM com inversão de rotação; baixo nível de ruído 
e vibração; esterilizável em autoclave até 135º. 
 - Contra ângulo: Peça de mão ergonômica e 
resistente; acoplável ao micro motor com sistema 
Intra, giro livre de 360° sobre o micro motor, 
refrigeração externa ao corpo, corpo em alumínio 
anodizado ou aço inox, ângulo de 20° graus entre o 
longo eixo e o pescoço da cabeça; com mandril 
adaptador de brocas de alta rotação (AR e FG); 
baixo nível de ruído e vibração, autoclavável até 
135°C; rotação máxima de 20.000 RPM. 
Todas as peças acondicionadas em estojo 
resistente, acompanhado de kit de 
lubrificação e demais acessórios de fábrica. 
Os equipamentos a ser entregue deverão ter 
garantia total pelo período mínimo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de entrega. 

GNATUS UND 20 1.224,00 1.600,00 23,50 
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06 81890 

APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM 
ODONTOLÓGICO COM JATO DE 
BICARBONATO 
Aparelho de ultra-som piezoelétrico e jato de 
bicarbonato para limpeza dentária (remoção do 
tártaro, manchas extrínsecas e placa bacteriana) 
e também para remoção de pinos de prótese, 
remoção de oxidação das restaurações de 
amálgamas e cimentos. 
CARACTERÍSTICAS: 
Freqüência de ultra-som de 29 kHz; 
caneta do ultra-som e Jato Bicarbonato 
removível e autoclavável; controle do fluxo de pó 
e água; filtro de ar incorporado com drenagem 
automática; copo do bicarbonato removível, 
facilitando a limpeza; sistema de limpeza de 
ponta e condutores de pó; 
peças de mão, leves e anatômicas; 
chave autoclavável para troca dos insertos; 
mangueiras lisas, leves e flexíveis; 
pedal de comando móvel para atuação 
conforme necessidades; seleção automática de 
voltagem. Acompanha 3 (três) insertos em liga 
de metal especial e autoclaváveis. 
O equipamento a ser entregue deverá ter 
garantia total pelo período mínimo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de entrega. 

GNATUS UND 20 2.100,00 2.100,00 0,00 

07 81891 

FOTOPOLIMERIZADOR 
Aparelho fotopolimerizador para resina 
composta e clareamento dental. Ponteira 
condutora de luz em polímero de alta 
resistência, autoclavável, encaixe rígido e 
giratório de 360º, luz de LED, programação 
ajustável de 10, 20, 40 e 60 segundos com bip 
sonoro a cada 10 segundos. Aparelho 110 v/220 
v (bivolt automático). Acompanha o produto 
protetor ocular. O equipamento a ser entregue 
deverá ter garantia total pelo período mínimo de 
12 (doze) meses, a contar da data de entrega. 

GNATUS UND 20 758,00 770,00 1,56 

 
Camaçari, 09 de setembro de 2013. 
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VITAL SAMPAIO NETO 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
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EMANOEL FRANCISCO FERREIRA  

PROMITENTE FORNECEDOR 
 

 


