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59 / 2019Nº. Processo :

Modalidade: Pregão Presencial

Nº.Modalidade: 0009

Termo de Homologação

Sexta-feira 22 Março 2019Data:

Objeto: Aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes, equipamentos,
instrumentos e outros materiais odontológicos para atendimento ao Serviço
Odontológico Municipal, de acordo com solicitação da Secretaria Municipal de Saúde

          GUILHERME SIMOES NEVES, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado,
resolve homologa-lo, na forma a seguir:

Dental Maria Ltda.Fornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

014 20,0000 99,0000 1980,00
10266 - Anestésico Local sem vasoconstritor – Mepivacaína
3% (CAIXA CONTENDO 50 TUBETES DE 1,8 ML) (dla)

Caixa

015 150,0000 6,7400 1011,00

10267 - Anestésico tópico (POTE 12g) - Nome da Substância
Ativa (DCB): BENZOCAÍNA 200mg  Tutti-fruti –  ndicado
como anestésico na mucosa oral previamente à anestesia
infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de
impressões, radiografias, posicionamento de próteses e
remoção de tártaro dental (dfl)

Unidade

018 500,0000 8,3300 4165,00

10257 - Aplicador microbrush (PACOTE COM 100 unidades) -
Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores,
adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Possui
haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon nos
tamanhos: regular 2,0mm (1,4 de gota) (fgm)

Unidade

020 300,0000 1,8900 567,00

15202 - Bicarbonato de sódio (Indicado para profilaxia bucal e
remoção de placas bacterinas, devido seu alto grau de pureza
e por possuir granulação extra fina, proporciona jateamento
amplo, livre e continuo. Usado como um abrasivo de alta
pureza. Granulometria super fina. Validade de 2 anos. Pó
branco cristalino extra-fino, fluidificado, evita obstrução do
equipamento de jateamento. Pó de bicarbonato com alto grau
de pureza, com aroma natural.) (maquira)

Sache de
40g

021 200,0000 17,6300 3526,00

15147 - Broca de aço esférica de baixa rotação 22,5mm -
Tam 18 -n°4 (Produzida em aço carbono com lâminas lisas.
Formato esférico com 22,5m de comprimento. Tamanho 18,
nº4.  Utilizada em caneta de bixa rotação. Indicadas para uso
em estrutura dentinária, principalmente na remoção de tecido
cariado.) (maillefer)

Embalage
m com 6
unid.

022 200,0000 17,6300 3526,00

15148 - Broca de aço esférica de baixa rotação 22,5mm -
Tam 23 - n°5 (Produzida em aço carbono com lâminas lisas.
Formato esférico com 22,5m de comprimento. Tamanho 23,
nº5.  Utilizada em caneta de bixa rotação. Indicadas para uso
em estrutura dentinária, principalmente na remoção de tecido
cariado.) (maillefer)

Embalage
m com 6
unid.
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033 200,0000 23,4000 4680,00

15145 - Cimento de ionômero de vidro convencional (Utilizado
para restauração dental. Possui uma boa adesão ao esmalte
e á dentina sendo desnecessário a criação de retenções.
Indicado para ART. Biocompatível. Maior capacidade de
liberação de fluor com finalidade anticariogênica e de recarga
de fluor. É um cimento de presa rápida. À base de ionômetro
de vidro de presa quimica, para restauração dental
apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao
líquido, ácido poliacrílico no momento da sua utilização.
Embalagem contém 1 frasco de cimento em pó com 15g + 1
frasco de líquido com 10g + 1 dosador de pó + 1 bloco de
espátula (maquira)

Kit

034 500,0000 7,4000 3700,00

10281 - Cimento restaurador provisório (LIQUIDO) - FRASCO
15 ML: Tempo de presa reduzido: confere agilidade ao
profissional.  * Fácil manipulação e inserção na cavidade
dental: confere praticidade.  * Possui resistência à
compressão.  * Apresenta resistência à abrasão.  * Apresenta
propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol.  *
Insolúvel no meio bucal.  * Biocompatibilidade como protetor
pulpar.  * Promove selamento marginal.  * Fácil remoção.
(biodinamica)

Unidade

035 500,0000 12,9500 6475,00

10280 - Cimento restaurador provisório (PÓ)  (FRASCO 38g)
Tempo de presa reduzido: confere agilidade ao profissional.  *
Fácil manipulação e inserção na cavidade dental: confere
praticidade.  * Possui resistência à compressão.  * Apresenta
resistência à abrasão.  * Apresenta propriedades
antissépticas e sedativas devido ao eugenol.  * Insolúvel no
meio bucal.  * Biocompatibilidade como protetor pulpar.  *
Promove selamento marginal.  * Fácil remoção. (biodinamica)

Unidade

042 500,0000 392,9500 196475,00

10256 - CONTRA ÂNGULO (KAVO) - Indicada para
preparação de cavidades. O Contra-Ângulo 500 possui giro
livre de 360º.  * Uso com Micro Motor Pneumático. *
Acoplamento INTRAmatic.  * Spray externo.  * Utiliza brocas
PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com
utilização do acessório mandril).  * Baixo nível de ruído e
vibração.  * Encaixe INTRAmatic Universal   * A angulação da
cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os
procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da
mão do dentista.  * Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000
rpm. * Garantia: 1 ano. (kavo)

Unidade

044 50,0000 17,2800 864,00
1524 - Curativo alveolar, ação cicatrizante, anestésica,
antinflamatória e antimicrobiana (biodinamica)

Embalage
m 10
Gramas

045 100,0000 5,9600 596,00

10143 - Escavador de dentina duplo oitavado(colher de
dentina) (Fabricado em aço inox, autoclavável, validade: 5
anos após a data de fabricação, aço inox, autoclavável,
comprimento: 16cm) (golgran)

Unidade

049 10000,0000 0,5000 5000,007838 - Escova dental adulto (ultra)Unidade

051 200,0000 6,7900 1358,00
1648 - espátula para inserção de resina composta, indicada
para manipulação de resina - fabricado em aço inox,
autoclavável, validade de 5 anos (fava)

Unidade
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055 50,0000 5,9500 297,50

15174 - Evidenciador de placa líquido (É uma solução que
tem como finalidade corar a placa bacteriana aderida ao
dente. Corante da placa bacteriana pela ação da fuccina e
agente complementar da higiene bucal. Facilita a visualização
da placa bacteriana, permitindo melhor higiene bucal dos
pacientes. Auxilia na prevenção da cárie e no controle de
doenças bucais, dectando a placa dental na fase inicial.
Solução para uso tópico e bochecho. Composição: fucsina
básica 0,7%, álcool 96° e água deionizada.) (biodinamica)

Frasco de
10ml

064 500,0000 9,3900 4695,00

10313 - Fixador Radiografico (475 ml) - o Fixador em conjunto
com revelador possibilita que a imagem extraída do paciente
seja transferida para película para que o exame possa ser
visualizado em qualquer local que tenha luz. Pronto para o
uso, (caithec)

Unidade

067 30,0000 4,1800 125,40

10279 - Formocresol Utilizado como medicação curativa
intracanal e em tratamentos endodônticos de dentes
decíduos com a finalidade de mumificar o tecido pulpar. A
formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões
orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais
diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a
mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade
biológica. * Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as
inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até
uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia).  *
Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus
componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora
em tratamentos endodônticos. (biodinamica)

un

070 200,0000 14,7700 2954,00

10286 - KIT Cimento de Hidróxido de Cálcio (base 13g +
catalisador 11g) Segurança para procedimento:
importante como proteção pulpar em especial em cavidades
profundas.  * Cimento sem eugenol não interfere em futuro
reembasamento do provisório nem na futura cimentação
adesiva, preparos protéticos são mais agressivos à polpa e o
ideal é utilizar um cimento que ao mesmo tempo seja protetor,
como o Hydro C.  * Presa rápida: rápido endurecimento. *
Biocompatível. (dentsply)

Unidade

078 12,0000 433,5500 5202,60

10255 - MICROMOTOR (KAVO) - Indicado para o preparo de
cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de
restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese.
Limpeza interna de "inlay-onlay" de resina e cerâmica.
Acoplamento BordenINTRAmatic.  * Spray Interno.  * Rotação
de 5.000 a 20.000 rpm.  * Encaixe INTRAmatic Universal: fácil
manuseio: permite giro livre de 360º.  * Baixo nível de ruído e
vibração: menos estresse para o dentista e paciente.  *
Esterilizável em autoclave até 135°C. * Garantia: 1 ano.
(kavo)

Unidade

082 200,0000 98,0000 19600,001596 - Papel carbono (pacote 100 folhas) (angelus)Unidade
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113 12,0000 335,0000 4020,00

10254 - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO (KAVO) - Aparelho
destinado a remoção de cáries, restaurações, entre outros
procedimentos odontológicos. Encaixe: Borden. * Spray:
Triplo. * Velocidade: 380.000 RPM. * Fixação da Broca: FG -
Saca Brocas. * Pressão Ar: 32 lbs. * Balanceamento: sim. *
Autoclavável: 135°C - 1000 X. * Ruído: 64 decibéis. *
Garantia: 1 ano. * Produzido com latão, alumínio e
componentes de aço inox. Linhas simétricas e harmoniosas.
Deve acompanhar saca brocas (kavo)

Unidade

270.817,50Valor Total:

Dental Sete Lagoas LtdaFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

001 500,0000 3,2800 1640,00

10246 - Acido fosfórico 37% (pacote contendo 3 seringas de
2,5 ml) - Indicado no condicionamento do esmalte e dentina
para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao
dente.  Gel de baixa viscosidade e com propriedade
tixotrópica. * Possui corante azul que facilita sua visualização
e controle durante a aplicação. * Possui boa afinidade com
água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. *
Não escorre do local aplicado. (BIODINAMICA)

Pacote

002 500,0000 11,6000 5800,00

10245 - ADESIVO DENTÁRIO - (FRASCO 5 ML) Indicado
para adesão de restaurações em resinas compostas,
cerâmicas e compômeros em dentes anteriores e posteriores.
Adesivo monocomponente.  * Adere em Dentina e Esmalte.  *
A base de álcool.  * Alto grau de polimerização.  * Usado
como proteção de ionômero de vidro modificado por resina.  *
Ótima consistência ao ser aplicado na cavidade.  * Auxilia na
colagem de braquetes e nas restaurações de resina
composta.  * Diluente para resinas. (MASTER BOND)

Unidade

006 200,0000 11,6000 2320,00

10269 - Agulha para sutura (PACOTE 12 UNIDADES)
Agulhas para sutura com fundo falso, não estéril. Agulha GR
(Cilíndrica) 1/2. * As agulhas são fabricadas em liga de aço
inoxidável, com níquelação galvânica.  * Manuseio fácil e
eficaz, com dureza apropriada, superfície lisa e de baixo
brilho;  * Produto não estéril, proibido reprocessar, descartar
em local adequado perfuro-cortante.  * Validade
indeterminada. Tamanho 12 (PROCARE)

Pacote

007 800,0000 11,6000 9280,00

10270 - Agulha para sutura (PACOTE COM 12) Agulhas para
sutura com fundo falso, não estéril. Agulha GR (Cilíndrica)
1/2. * As agulhas são fabricadas em liga de aço inoxidável,
com níquelação galvânica.  * Manuseio fácil e eficaz, com
dureza apropriada, superfície lisa e de baixo brilho;  * Produto
não estéril, proibido reprocessar, descartar em local
adequado perfuro-cortante.  * Validade indeterminada.
Tamanho 14 (PROCARE)

Pacote

008 100,0000 17,9000 1790,00
1478 - Alavanca Seldin Curva Direita, indicada para auxiliar
em cirurgias de extração dentária (no 2), aço inoxidável e
autoclavável (CASSIFLEX)

Unidade

009 100,0000 17,9000 1790,00
1479 - Alavanca Seldin Curva Esquerda, indicada para
auxiliar em cirurgias de extração dentária no 2 - aço inox,
autoclavável (CASSIFLEX)

Unidade
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011 100,0000 17,9000 1790,00
10173 - Alavancas Seldin Reta nº2,aço inox, autoclavável.
(CASSIFLEX)

Unidade

017 12,0000 351,0000 4212,00

10253 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - Indicado para
otopolimerização de Resinas Compostas e Cimentos
Resinosos. Timer de tempo: Programável 20 em 20
segundos. (kondenteck)

Unidade

019 1,0000 2990,0000 2990,00

10347 - Autoclave Horizontal Analógica 20 litros inox   . 20
litros de capacidade  . Câmara de esterilização em aço
inoxidável  . Operação fácil e automática  . Permite a seleção
de diferentes tempos de ciclo  . Desligamento automático ao
final do ciclo  . Eficiente secagem do material, com opção de
ciclos extras de secagem  . Controle termodinâmico de
temperatura e pressão automático  . Sistema de tampa dupla
em aço e inox laminados . Gabinete em aço reforçado, com
pintura eletrostática externa e internamente  . Guarnição da
tampa em silicone vulcanizado de alta resistência  . Fácil
instalação: não necessita de tubulação para drenagem de
água (ALT)

Unidade

023 600,0000 1,4000 840,00
10287 - Broca diamantada 1011  - Alta precisão do corte;  *
Perfeita tolerância da haste;  * Alta durabilidade e Excelente
performance. (CHAMPION)

Unidade

024 600,0000 1,4000 840,00
10288 - Broca diamantada 1012  - Alta precisão do corte;  *
Perfeita tolerância da haste;  * Alta durabilidade e Excelente
performance. (CHAMPION)

Unidade

025 600,0000 1,4000 840,00
10289 - Broca diamantada 1013 - Alta precisão do corte;  *
Perfeita tolerância da haste;  * Alta durabilidade e Excelente
performance. (CHAMPION)

Unidade

026 600,0000 1,4000 840,00
10291 - Broca diamantada 1015 - Alta precisão do corte;  *
Perfeita tolerância da haste;  * Alta durabilidade e Excelente
performance. (CHAMPION)

Unidade

027 600,0000 1,4000 840,00
10294 - Broca diamantada 3118 - Alta precisão do corte;  *
Perfeita tolerância da haste;  * Alta durabilidade e Excelente
performance. (CHAMPION)

Unidade

028 600,0000 1,4000 840,00
10295 - Broca diamantada 3168  - Alta precisão do corte;  *
Perfeita tolerância da haste;  * Alta durabilidade e Excelente
performance. (CHAMPION)

Unidade

029 600,0000 1,4000 840,00
10292 - Broca diamantada 3195  - Alta precisão do corte;  *
Perfeita tolerância da haste;  * Alta durabilidade e Excelente
performance. (CHAMPION)

Unidade

030 600,0000 1,4000 840,00
10293 - Broca diamantada 3195 FF - Alta precisão do corte;  *
Perfeita tolerância da haste;  * Alta durabilidade e Excelente
performance. (CHAMPION)

Unidade

031 200,0000 2,1800 436,00
10168 - Cabo para espelho bucal, tamanho 13cm
(CASSIFLEX)

Unidade

038 100,0000 18,7000 1870,00

15144 - Clorexidina líquida 2% (Melhor desempenho no
preparo cirúrgico da pele e mucosas. Maior redução
microbiana- procedimentos mais seguros. Validade de 36
meses a partir da data de fabricação. Indicado para
preparação de de mucosas para realização de procedimentos
cirúrgicos e antissepsia extrabucal em procedimentos
odontológicos. (RIOHEX)

Embalage
m de 1L
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040 1,0000 2290,0000 2290,00

10346 - Compressor de Ar 40L Projetado para prover ar
comprimido para uso clínico e laboratorial, possui
desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo
consumo de energia e é insento de óleo ou emissão de
fumaças, vapores ou odores desagradáveis. (FIAC)

Unidade

041 1,0000 2720,0000 2720,00
9869 - Compressor de ar para consultório Odontológico (para
2 cadeiras): consumo médio de ar de 80 l/min (por cadeira)
(FIAC)

Unidade

047 100,0000 1,4500 145,00
10148 - Escova de Robson (Indicada para pré-polimento de
resina, podendo ser utilizada com pasta de poliemnto e óleo
mineral. Cor: branca). (MICRODONT)

Unidade

048 1000,0000 1,0500 1050,00
10273 - Escova de Robson para contra angulo:  Indicada para
pré-polimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de
polimento e óleo mineral. Cor branca (MICRODONT)

Unidade

052 200,0000 3,6000 720,00

1531 - Espelho plano n  5, indicado para obter uma imagem
refletida pelo espelho única, nítida e sem fantasmas ou
sombras - o espelho de primeiro plano se diferencia do
espelho comum por ter a camada de material reflexivo
colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano
do espelho) e não no plno traseiro do espelho, como no caso
do espelho comum (MKLIFE)

Unidade

053 200,0000 28,0000 5600,00

10163 - Esponja Hemostática (obtida de gelatina liofilizada de
origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não
mais de 10mg, completamente rabsorvível pelo organismo e
desenvolvia para uso diário.Feito de 100% gelatina porcina.
Esterilizado por irradiação) 300 embalagens (10 unidades por
embalagem) (HEMOSPON)

Unidade

054 800,0000 28,0000 22400,00

10271 - Esponja Hemostática (PACOTE COM 10 UNIDADES)
Esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem
porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de
10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e
desenvolvida para uso diário. Especialmente indicada na
cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e
cicatrizante. Substitui o algodão com muitas vantagens nas
extrações dentais. Feito de 100% gelatina porcina.
Esterilizado por irradiação (HEMOSPON)

Pacote

056 150,0000 150,0000 22500,00

10311 - Filme Radiografico  filme radiográfico intra-oral
de velocidade E, com alta qualidade de imagem, contraste
elevado e menor necessidade de exposição à radiação.  *
Compatível com todos os aparelhos de raios-X do mercado,
pode ser processado com qualquer químico padrão
(revelador e fixador), de maneira manual ou automática.  *
confortável para o paciente devido a sua embalagem extra-
macia com cantos arredondados (Softopac).  * Diagnóstico
facilitado devido ao seu contraste elevado e densidade
máxima (tons de cinza bem definidos);  * Evita imagens
trêmulas (curto tempo de exposição);  * Plástico extra-macio,
resistente à saliva e desinfectável;  * Arquivamento garantido
por até 30 anos. (AGFA)

Unidade



PRAÇA JOÃO PINHEIRO, Nº 154, CENTRO

CNPJ :  18.303.271/0001-81

MUNICIPIO DE SERRO

13Página 7 de

59 / 2019Nº. Processo :

Modalidade: Pregão Presencial

Nº.Modalidade: 0009

Termo de Homologação

Sexta-feira 22 Março 2019Data:

057 400,0000 27,5000 11000,00

15158 - Fio Agulhado de seda 4.0 (Agulha em aço-inox
siliconizada, 1/2 circulo cortante 1,7cm. Fio sintetizado com
material natural, filamento de seda natural  e trançada.
Esterilizado em raio gama. As agulhas são inspecionadas
indivuldamente quanto à ponta, lubrificação e fixação para
garantir punção fácil e segura. Atóxico, não pirogenico, de
uso unico e estéril) (TECHNEW)

Caixa com
24 UNID

058 800,0000 7,4000 5920,00

10272 - Fio de sutura (UNIDADE 5 METROS) Utilizado em
suturas. Embebido em solução anti-séptica e clorhexidina.  *
Fácil utilização.  * Frasco incolor, permite a visualização do
carretel.  * O algodão é um fio cirúrgico não absorvível, isto é,
quando utilizado em organismo vivo, não é por ele absorvido.
* Origem é vegetal e consiste de fibras elementares que são
reunidas por torção. (SUTURIM)

Unidade

061 150,0000 1,1400 171,00

15176 - Fita Banda Matriz Matálica 0,5mm (Utilizada para
proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário e
também como matriz. Protege os dentes ajacentes durante o
preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo.
Apresenta em bobina, pode ser cortada no tamanho
desejado. Fabricada em aço ino xidável maleável. Largura de
5mm. Embalagem com 1 rolo de 0,05x5x500mm)) (PREVEN)

Unidade

062 150,0000 1,2500 187,50

15178 - Fita Banda Matriz Matálica 0,7mm (Utilizada para
proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário e
também como matriz. Protege os dentes ajacentes durante o
preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo.
Apresenta em bobina, pode ser cortada no tamanho
desejado. Fabricada em aço ino xidável maleável. Largura de
7mm. Embalagem com 1 rolo de 0,05x7x500mm) (PREVEN)

Unidade

065 200,0000 3,7000 740,00

10285 - Fluor Gel Acidulado (FRASCO 200 ml) Flúor gel de 1
minuto: rapidez no atendimento. * Flúor fosfato acidulado
1,23%. * Flúor acidulado pigmentado. * Além de segura, sua
aplicação é muito prática devido à sua tixotropia. * Seu grau
de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. * Sob
pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas
interproximais. (FLUORPAN)

Unidade

066 300,0000 3,7000 1110,00

10284 - Flúor Gel neutro (FRASCO 200 ml) - Flúor gel de 1
minuto: rapidez no atendimento.  * Flúor Neutro: Fluoreto de
sódio 2%. * Não tem corantes. * Gel neutro transparente e
com agradável sabor menta. * Além de segura, sua aplicação
é muito prática devido à sua tixotropia. * Seu grau de
viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. * Sob
pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas
interproximais. (FLUORPAN)

Unidade

071 50,0000 12,4000 620,00

15170 - Limas endodônticas de 1ª série nº10 (Excelente
desempenho de corte, bordas cortantes precisas e técnica de
afiação especial. Aço especial proporcionando máxima
resitência a fraturas e máxima flexibilidade. Tipo de
instrumento e ISO marcadas no cabo. A ponta inativa conduz
o instrumento com segurança no canal. Cursor de silicone
pré-montado -Tam: 25mm. Embalagem com 6 UNID) (TDK)

Embalage
m com 6
unid.
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072 50,0000 12,4000 620,00

10119 - Limas endodônticas de 1º série nº15 ( Excelente
desempenho de corte, bordas cortantes precisas e técnica de
afiação especial. Aço especial proporcionando m áxima
resistência à fraturas e máxima flexibilidade. Tipo de
instrumento e ISO marcadas no cabo. A ponta inativa conduz
o instrumento com segurança no canal. Cursor de silicone
pré-montado. Tamanho: 25mm). 50 embalagens(06 unidades
por embalagem) (TDK)

Unidade

073 50,0000 12,4000 620,00

10132 - Limas endondônticas de 1º série nº20 (Excelente
desempenho de corte, bordas cortantes precisas e técnica de
afiação especial.Aço especial proporcionando máxima
resistência à fraturas e máxima flexibilidade. Tipo de
instrumento e ISO marcadas no cabo. A ponta inativa conduz
o instrumento com segurança no canal. Cursor de silicone
pré-montado, tamanho 25mm. (TDK)

Caixa

074 50,0000 12,4000 620,00

10138 - Limas endondônticas de 1º série nº25 (Excelente
desempenho de corte, bordas cortantes precisas e técnica de
afiação especial.Aço especial proporcionando máxima
resistência à fraturas e máxima flexibilidade. Tipo de
instrumento e ISO marcadas no cabo. A ponta inativa conduz
o instrumento com segurança no canal. Cursor de silicone
pré-montado, tamanho 25mm) (TDK)

Caixa

079 200,0000 3,6000 720,00

1662 - óculos de proteção, visão desobstruída por uma lente
envolvente em policarbonato e quase 0% da visão fora da
lente - hastes flexíveis e emborrachadas, filtro 99,9% dos
raios UV, Lentes incolores (SSPLUS)

Unidade

080 50,0000 14,9000 745,00

10181 - Óleo  lubrificante para intrumentos
odontológiocos(100ml/70g) spray de baixa viscosidade,
atóxico. Indicado para lubrificação e prevenção de peças de
mão odontológicas. (MAQUIRA)

Unidade

081 200,0000 14,9000 2980,00

10316 - Oleo lubrificante para instrumentos odontologicos
(100ml/70g) Óleo lubrificante mineral em spray de baixa
viscosidade, atóxico. Composto por Óleo mineral, solventes
hidrocarbonetos, butilhidroxi, tolueno e butano como
propelente. Indicados para lubrificação e prevenção de peças
de mão odontológicas. (MAQUIRA)

Unidade

083 100,0000 102,0000 10200,00

10318 - Papel Crepado para esterilização - Gramatura 60g/m²
indicado para empacotamento de material a ser esterilizado
em autoclave a vapor ou oxido de etileno ou irradiação gama.
40cmX40cm Pacotes com 500 unidades (HOSPFLEX)

Pacote

084 200,0000 5,9200 1184,00

10278 - Paramonoclorofenol canforado (FRASCO 20 ml)
Possui ação bacterecida de amplo espectro; * A presença de
furacin no Paramonoclorofenol com Furacin, potencializa a
ação anti-infecciosa local. * Quantidades mínimas deste
produto são bastante eficazes para a medicação de todo o
canal radicular. (BIODINAMICA)

Unidade
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085 800,0000 4,3000 3440,00

10115 - Pasta Profilática (Deve conter pedra pomes
microgranulada ideal para os procedimentos de limpeza e
remoção de pigmentações extrínsecas sem que a integridade
do esmalte seja comprometida. Agradável sabor de tuti-frutti.
Elimona manchas e pigmentações sem causar danos mo
esmalte. Elimina a placa bacteriana e produz uma superfície
mais lisa, oque dificulta o acúmulo de placa  e cálculo
dental.(50g) (ALLPLAN)

Unidade

087 200,0000 6,3000 1260,00
10172 - Pinça Clínica, conhecida como pinça de algodão, aço
inoxidável,autoclavável. (CASSIFLEX)

Unidade

088 100,0000 19,0000 1900,00
1601 - Porta agulha, auxilia na apreensão e manuseio do fio
de sutura - aço inox, autoclavável (ABC)

Unidade

092 100,0000 9,9000 990,00

15143 - Resina Composta Fotopolimerisável cor B1 (Resina
composta microhibrida para dentes anteriores e posteriores.
Consistencia adequada. Fluorescencia e opalescencia
naturais. Disponível em diversas cores da escala Vita. Grande
consensabilidade e altamente moldável. Seringa com 4g
cada) (MASTER FILL)

Seringa de
4g

093 30,0000 9,9000 297,00
13031 - Resina composta fotopolimerizável A1 (MASTER
FILL)

Seringa 4g

094 200,0000 9,9000 1980,00

10247 - Resina Composta Fotopolimerizável Cor A2 -  Resina
composta microhíbrida para dentes anteriores e posteriores.
* Consistência adequada. * Fluorescência e opalescência
naturais. * Disponível em diversas cores da escala Vita. *
Grande condensabilidade e altamente modelável (SERINGA
4g) (MASTER FILL)

Unidade

095 200,0000 9,9000 1980,00

10248 - Resina Composta Fotopolimerizável Cor A3 -  Resina
composta microhíbrida para dentes anteriores e posteriores.
* Consistência adequada. * Fluorescência e opalescência
naturais. * Disponível em diversas cores da escala Vita. *
Grande condensabilidade e altamente modelável.  (SERINGA
4g) (MASTER FILL)

Unidade

096 200,0000 9,9000 1980,00

10249 - Resina Composta Fotopolimerizável Cor A3,5 -
Resina composta microhíbrida para dentes anteriores e
posteriores.  * Consistência adequada. * Fluorescência e
opalescência naturais. * Disponível em diversas cores da
escala Vita. * Grande condensabilidade e altamente
modelável (SERINGA 4g) (MASTER FILL)

Unidade

097 500,0000 9,3000 4650,00

10312 - Revelador Radiografico (475 ml) - O revelador em
conjunto com fixador possibilita que a imagem extraída do
paciente seja transferida para película para que o exame
possa ser visualizado em qualquer local que tenha luz. Pronto
para uso. (PRODAK)

Unidade

101 200,0000 20,0000 4000,00
10170 - Seringa carlupe com refluxo, aço inox, autoclávavel,
validade: 05 anos após a data de fabricação. (PREVDENT)

Unidade

104 50,0000 11,1200 556,00

15175 - Solução hemostático (é uma solução hemostática a
base de cloreto de aluminio. Indicada para uso em pequenas
cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se
faz necessário. (Ex.: casos de hemorragias decorrentes de
extrações dentárias). Apresenta ainda grande ação
adstringente e não possui epinefrina em sua composição.
Não apresenta reações adversas e pode ser utilizado em
pacientes cardíacos. (HEMOLIQ)

Frasco de
10ml
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106 200,0000 4,0800 816,00
1622 - Sugador Descartável, tubo e ponteira atóxicos, arame
em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na
posição desejada pelo profissional, ponteira macia (SSPLUS)

Pacote 40
Unidades

107 100,0000 8,0000 800,00
10277 - Sugador endodonticodescartavel (PACOTE COM 20
UNIDADES); Sugador Endodôntico Descartável.  * Atóxico.  *
Colorido. (SSPLUS)

Pacote

108 150,0000 11,9000 1785,00

15172 - Tesoura Íris 11,5cm (Totalmente autoclável.
Produzido em liga de aço inoxidavel de alta qualidade.
Validade indeterminada. Indicado em procedimentos
cirúrgicos usuais, cirúrgicas especializadas, micro cirurgias e
cirurgias odontologicas.) (CASSIFLEX)

Unidade

110 200,0000 1,2000 240,00
10250 - Tira de Poliéster (100% poliéster e super flexível)
pacote com 50 unidades cada (PREVEN)

Pacote

111 200,0000 4,0000 800,00

15171 - Tiras de lixa de aço (Em aço inox, super maleável
com aplicação de camada regular de abrasivos a base de
óxido de alumínio, o que facilita o ponto de contato: Para
acabamento de restaurações interproximais. Tiras metálicas e
flexiveis. Comprimento de 4mm. Atingem anatomicamente os
bordos interproximais. Apresentadas em larguras diferentes,
com a finalidade de diversificar sua utilização. São
confeccionadas em aço inoxidável, portanto não enferrujam.
Possuem ótimo acabmento e abrasivo de ótima qualidade.
(DIAMANTEC)

Embalage
m com 12
unid.

114 12,0000 1230,0000 14760,00

1636 - Ultrassom odontológico, indicado para remoção de
filme não mineralizado, placa bacteriana, manchas residuais e
camada oxidada do amálgama - Remoção de tártaro sub e
supra gengival. Na dentística e prótese, é indicado para
condesação de amálgama, cimentação de inlays/onlays e
remoção de coroas, blocos metálicos e pinos intra-radiculares
(...) - o item deverá estar de acordo com as demais
especificaçõe constante do anexo I do Edital (ECEL)

Unidade

177.734,50Valor Total:

J F AQUINO DISTRIBUIDORAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

004 50,0000 4,8900 244,5010315 - Água Oxigenada 10 volumes (1 litro) (farmax)Unidade

012 250,0000 10,9500 2737,501483 - Algodão hidrófilo - inteiro, em pacote de 500 gr (nevoa)
Pacote 500
Gramas

013 500,0000 72,9800 36490,00
10258 - Anestésico Local com vasoconstritor Lidocaína 2% +
epinefrina1:100 000 ( Alphacaina) - CAIXA COM 50
TUBETES DE 1,8 ML) (xylestesin)

Unidade

016 50,0000 22,5000 1125,00

10275 - Antissépticobucal (1,5 LITRO)Previne o mau hálito,
placa bacteriana e gengivite. Composição: Aqua, Sorbitol,
PropyleneGlycol, SodiumLauryl Sulfate, Poloxamer 407,
Aroma (Linalool), Eucalyptol, BenzoicAcid, SodiumBenzoate,
MethylSalicylate, Thymol, Menthol, SodiumSaccharin,
Sucralose, CamelliaSininsisLeafExtract, CI47005, CI42053  *
Não administrar o produto a menores de 12 anos.   * Não
engolir.   * Armazenar à temperatura ambiente e evitar
exposição direta à luz solar.  * Sabor Menta Verde. * Sem
Álcool. (hillo)

Unidade
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032 1,0000 14999,0000 14999,00

15185 - Cadeira Odontológica (com 4 posições de trabalho,
pedal joystick, posição de cuspir, volta ao zero automática,
botas stop emergência, sistema antiesmagamento, cabeceira
multiarticulada, braço escamoteavel, caixa de concreto com
mangueiras embutidas, estofamento ex soft, articulação do
assento na linha do acetábulo, dois motores bosh isentos de
óleo, dois sugadores de saliva venturi, refletor concept de
8000 a 25000 lux, on e off no pedal. Espelho multifacetado
com proteção frontalem policarbonato. Braço balanceado com
molas. Equipo acoplado com braço flex e travamentos
pneumáticos. Seringa tripla. Dois terminais triplos bordem alta
e baixa rotação. Sistema antirefluxo válvula anti retração.
Filtro para resíduo sólido dentro do reservatório pet. (mz
equipamentos)

Unidade

039 1000,0000 9,4400 9440,00

10308 - Compressa de gaze estéril 9 fios  Fios 100% algodão,
alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas,
amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos.  * Tamanho
7,5 x 7,5cm. * Não soltam fiapos, pois possuem acabamento
lateral em toda a sua extensão. * 9 Fios. (clean)

Pacote

046 100,0000 3,8900 389,00
10322 - escova de aço para lavagem de brocas (cabo de
plástico) (preven)

Unidade

059 2000,0000 7,7400 15480,00
10116 - Fio dental ( Fácil deslize, resistente ao desfiamento,
sem sabor, encerado, embalagem com 250metros) (preven)

Unidade

060 1000,0000 7,7400 7740,00
10274 - Fio dental (250 metros) Fácil deslize * resistente ao
desfiamento.  * Sem sabor. * Encerado (preven)

Unidade

075 50,0000 21,5800 1079,00
10244 - Luva de procedimento SEM TALCO (tamanho pp) -
caixa com 100 unidades; superfície lisa, ambidestra,  indicada
para uso geral (supercare)

Caixa

076 3000,0000 5,3000 15900,00

10297 - Mascara descartável tripla (CAIXA COM 50
UNIDADES CADA) Eficiência em filtragem bacteriana
superior a 96%,  hipoalergênicas,  excelente acabamento,
ajuste anatômico perfeito sobre a face.  * Confeccionada em
três camadas de p.p (tecido-não-tecido).  * Com Elástico.
(olimed)

Unidade

089 24,0000 20,5000 492,00

1602 - Porta algodão, indicado para o acondicionamento de
gaze, algodão, detritos, entre outros - 8x10cm, Produzido por
profissionais qualidicados, resultando em acabamento
perfeito e livre de rebarbas (professional)

Unidade

090 45,0000 17,9000 805,50

15179 - Porta Matriz Tofflemire Adulto (Confeccionado em
aço inoxidável, tamanho de 6cm, adulto. Indicado na fixação
da banda matriz para isolamento do dente durante o
procedimento de resauração dentária. Totalmente autoclável.
(fava)

Unidade

091 100,0000 2,3500 235,00
10320 - Pote Dappen de vidro, Indicado para manipulação de
materiais odontológicos. unidade (preven)

Unidade

100 150,0000 15,9000 2385,00

10252 - SELANTE (seringas 2g + 5 ponteiras) - Auxilia na
prevenção da cárie em dentes posteriores, uma vez que
forma uma barreira mecânica eficiente contra o acúmulo de
placa na superfície oclusal. Selante resinoso fotopolimerizável
de fóssulas e fissuras (...) (maquira)

Pacote
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102 1000,0000 23,7000 23700,00

3070 - Seringa descartável 10 ml com agulha - bico central
LuerLok. * Agulha: 0,70mmx25mm 22G 1/4. * Cilindro
transparente com anel de retenção que impede o
desprendimento do êmbolo. * Pistão confeccionado em TPE,
atóxico,"látexfree". * Esterilizadas a óxido de etileno. *
Sistema Break off impede a reutilização de seringas
descartáveis através da haste, que quando flexionada
lateralmente em relação ao eixo da seringa quebra-se. *
Esterilização válida por cinco anos, a partir da data de
fabricação, com a embalagem intacta. (procare)

Caixa 100
Unidades

103 1000,0000 0,4900 490,00

10310 - Seringa descartável 20ml com agulha 20ml
bico central LuerLok. * Agulha: 0,70mmx25mm 22G 1/4. *
Cilindro transparente com anel de retenção que impede o
desprendimento do êmbolo. * Pistão confeccionado em TPE,
atóxico,"látexfree". * Esterilizadas a óxido de etileno. *
Sistema Break off impede a reutilização de seringas
descartáveis através da haste, que quando flexionada
lateralmente em relação ao eixo da seringa quebra-se. *
Esterilização válida por cinco anos, a partir da data de
fabricação, com a embalagem intacta. (procare)

Unidade

105 200,0000 6,4000 1280,00
10171 - Sonda Exploradora oitavada, aço inox, autoclavável,
validade: 5 anos após data de fabricação. (cassiflex)

Unidade

135.011,50Valor Total:

MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELIFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

003 500,0000 7,6000 3800,0010070 - Água destilada (galão de 5 litros) (SS PLUS)Unidade

043 2000,0000 1,0220 2044,00
10314 - Creme Dental - Utilizado para escovação dental.
Contendo monofluorfosfato de sódio 1450mmde flúor Sabor
refrescante (FREEDENT)

Unidade

050 5000,0000 0,4400 2200,00
1530 - Escova dental infantil, com cabeça anatômica
pequena, cerdas macias e arredondadas - colorida (ULTRA)

Unidade

063 500,0000 2,7762 1388,10
10319 - Fita zebrada para autoclave -  Utilizada para indicar a
passagem do material que tenha sido esterilizado em
autoclave. 19mmX30m (POLITAPE)

Unidade

069 100,0000 2,0017 200,17
10276 - Hipoclorito de sódio 1% - Solução de Hipoclorito de
Sódio a 1%. * Frasco com 1 litro. (ANTARES)

Unidade

112 500,0000 5,8512 2925,60

10298 - Touca Descartavel (PACOTE 100 UNIDADES)
Sanfonada e com elástico. * Gramatura 12. * Cor Branca. *
Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT)
(DESCARPACK)

Unidade

12.557,87Valor Total:

NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARESFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

005 500,0000 28,6000 14300,00

10268 - Agulha gengival CURTA para anestesia (CAIXA COM
100 UNIDADES) Usadas para anestesia infiltrativa, uso
Odontológico. Agulha gengival descartável, aço inox 304 e
polipropileno, produto esterilizado por óxido de etileno, uso
único. Cânulas siliconizadas, indicador de bisel. Produto
atóxico, conteúdo estéril e apirogênico. (SOLIDOR)

Caixa
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14.300,00Valor Total:

GUILHERME SIMOES NEVES

Prefeito Municipal


