Prefeitura Municipal de Nova Mutum
Estado de Mato Grosso
CNPJ 24.772.162/0001-06

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018
Processo Administra vo n. 233/2017
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (DE CONSUMO E PERMANENTE) PARA
ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, através o Pregoeiro designado pela Portaria
Municipal n. 05, de 06 de janeiro de 2015 torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às
08:00 hs do dia 01 de Fevereiro do ano de 2018, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM,
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do .po MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital
e seus Anexos. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal n. 10.520/2002
e o Decreto Municipal n. 059/2014, bem como, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes das Leis
Federal n. 8.666/93, 9.784/99 e suas modiﬁcações.
Comunica, também, que o supracitado certame licitatório destina-se ao Registro de Preços.
O Edital e seus respec.vos anexos, poderá ser ob.do no site: www.novamutum.mt.gov.br; no email
licitacao@novamutum.mt.gov.br; através do telefone 65 3308 5400; ou no endereço - Avenida Mutum 1250 N –
Jardim das Orquídeas – CEP: 78.450-000 - Nova Mutum – Mato Grosso, em horário normal de expediente da
Prefeitura Municipal de Nova Mutum – MT, ou seja, das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de
segunda a sexta-feira.
I - DO OBJETO:
1.1-O objeto deste certame é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material odontológico (de consumo e
permanente) para atender as Unidades de Saúde do Município, conforme quantidades e especificações
constantes do anexo I que integra o presente edital.
1.2 - As quantidades constantes do anexo I são es.mativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.
1.4 - Os proponentes deverão apresentar cotação por item, elaborando-o conforme modelo que segue.
II– DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão par.cipar desta licitação as empresas que sa.sfaçam às condições do edital.
2.2 - É vedada a participação de empresas: concordatárias; que estiverem cumprindo penalidades impostas pela
Administração Pública; que estiverem sob processo falimentar; as reunidas em consórcio; e demais casos previstos
na legislação que rege este processo.
2.3 - Não poderão par.cipar as empresas ou ins.tuições das quais par.cipem dirigentes ou servidores das
en.dades promotoras desta licitação.
III- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
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3.1 – Os preços registrados por força deste processo terão validade de 12 (doze) meses, a contar da data da
publicação da Ata de Registro de Preços.
IV– DO CREDENCIAMENTO
4.1. TODOS OS DOCUMENTOS RELATIVOS AO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES DEVEM ESTAR FORA DOS
ENVELOPES DE PROPOSTA OU DE DOCUMENTOS.
4.2. O licitante poderá vir representado por seu administrador ou por mandatário.
4.3. Somente será admi.do o credenciamento de um único representante para cada licitante.
4.4. O representante deverá ter poderes para, em nome do licitante, pra.car todos os atos rela.vos às etapas do
pregão, principalmente para formular propostas, apresentar recursos e impugnações.
4.5. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto o Pregoeiro por meio de instrumentos públicos
ou par.culares, observado o seguinte:
4.5.1. No caso de pessoa que exerce a função de órgão da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente, etc.),
deverão ser apresentados:
a) cópia de sua carteira de iden.dade ou outro documento de iden.ﬁcação com foto. (devidamente auten.cados
conforme o item 4.8 deste Edital).
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) instrumento de cons.tuição da sociedade empresária ( ato cons.tu.vo, contrato social ou estatuto), o qual
deverá constar os poderes necessários à assunção de obrigações em nome da pessoa jurídica. Se o representante
for sócio não detentor de poderes para isoladamente formular propostas ou pra.car atos de administração, os
demais sócios par.cipantes da administração, conforme dispuser o instrumento de cons.tuição da empresa,
deverão apresentar cópia de iden.ﬁcação com foto e, também, outorgar os poderes necessários para o sócio
representante. (devidamente auten.cados conforme o item 4.8 deste Edital).
4.5.2. No caso da empresa ser representada por mandatário, o mesmo deverá apresentar, além dos documentos do
item 4.5.1, também, deverá apresentar os seguintes documentos:
a) cópia de sua carteira de iden.dade ou outro documento de iden.ﬁcação com foto do mandatário. (devidamente
auten.cados conforme o item 4.8 deste Edital).
b) Instrumento público de procuração ou instrumento par.cular, com a ﬁrma do outorgante reconhecida, e com
poderes para formular ofertas e lances de preços e pra.car todos os demais atos per.nentes ao certame em nome
da proponente. Cabe salientar, que a falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a
impossibilidade de o licitante formulá-los. Recomenda-se, assim, a adoção do modelo de procuração posto no
Anexo III deste edital ( reconhecida em cartório).
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4.6 Após o credenciamento, os interessados ou seus representantes deverão apresentar uma declaração (modelo
no Anexo IV), fora dos envelopes, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. O
cumprimento dessa exigência é pré-requisito para par cipação no certame.
4.6.1. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação sem representante
credenciado deverão remeter, fora dos envelopes, a declaração acima.
4.7. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas verbais da etapa de
lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita. Outrossim, o licitante
não poderá pra.car qualquer ato na sessão de realização do certame, como a interposição de recursos.
4.8. Os documentos necessários ao credenciamento de representante deverão ser apresentados em original, ou
por qualquer processo de cópia auten cada por cartório competente, não serão, portanto auten cados
documentos pelo pregoeiro ou equipe de apoio durante a sessão de julgamento do certame licitatório.
4.9. As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem em se beneﬁciar pela Lei Complementar n. 123,
de 14 de Dezembro de 2006 e Lei 147/2014 e LC 155/2016 deverá apresentar após a fase de credenciamento,
Declaração auten.cada pelo órgão competente ou documento que comprove seu enquadramento como EPP ou
ME.
4.9.1 As empresas que não apresentarem os documentos referentes ao item 4.9 deste edital após a fase de
credenciamento, antes do inicio da abertura das propostas, não poderão usufruir dos Lei Complementar n. 123, de
14 de Dezembro de 2006 , Lei 147/2014 e LC 155/2016
V- DA ENTREGA DOS ENVELOPES:
5.1 - O encerramento de entregados envelopes de proposta de preços e documentos, rela.vos a este Pregão para
Registro de Preços dar-se-á às 08:00 hs do dia 01 de Fevereiro de 2018, iniciando-se, imediatamente, a abertura do
envelope de nº 01, com as propostas.
5.2 – A documentação de habilitação deve constar no envelope 02, fechado, lacrado de maneira a preservar o sigilo
de seu conteúdo e identificado obedecido o seguinte padrão:
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT
PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2018
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT
PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2018
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
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5.3 – Os envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02– Documentações deverão ser entregues na Avenida Mutum,
nº 1.250 N, Centro, Nova Mutum, CEP: 78.450-000, até as 08:00 horas do dia 01 de Fevereiro de 2018.
VI- DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE DAS PROPOSTAS)
6.1 – As propostas de preços devem, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos e atender aos padrões
abaixo estabelecidos:
6.1.1 – Os Licitantes deverão apresentar as propostas em envelopes não transparentes impressas e em mídia de
dados (Pen-Drive), que serão devolvidos aos Licitantes.
6.1.2 – Para preenchimento da proposta a licitante deverá adquirir o programa Gextec – Proposta (gratuitamente,
que terá o manual de uso) e o arquivo texto no setor de licitações pelo e-mail:
<eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br> , telefone: (065) 3308 – 5400, ramal 6034, até um dia ú.l anterior à
data de abertura do certame.
6.1.3 - A Empresa Licitante deverá realizar cadastro prévio junto ao setor de licitações para que este consiga gerar o
arquivo texto que servirá de base para o programa que gerará a proposta de preços. Para o cadastro será necessário
informar:
a)
b)
c)
d)

Documentos dos Sócios (CPF e RG);
Contrato Social, Estatuto ou Ato Cons.tu.vo;
Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de pessoas jurídicas (CNPJ);
Ficha Cadastral (hLp://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes)

6.1.4 - Da.lografadas ou digitadas em uma (01) via, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas; entregues no
local, dia e hora preestabelecidos no Edital, contendo a iden.ﬁcação da empresa, endereço, telefone, número do
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo representante legal e assinada a
úl.ma, sobre carimbo com nome, iden.dade ou CPF;
6.1.5 - conter especificação clara e sucinta do objeto a ser oferecido, com indicação no que couber de marca,
modelo, tipo peso ou medida, fabricante, nome da empresa, razão ou denominação social e endereços completos
e conter também:
I. Preço cotado de forma unitária (com aproximação de no máximo duas casas decimais), em algarismo e por
extenso, por lote, com indicação das unidades citadas neste edital. Na proposta deverá vir expressa e
destacadamente: o preço unitário por item. Com a respec.va carga tributária e o valor do frete, informações estas
de caráter acessório que correrão à conta do licitante;
II. Declaração em papel .mbrado com CNPJ da pessoa jurídica, indicando o nome, qualificação, endereço e CPF do
seu representante legal que assinará o contrato;
III. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
entrega das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor;
IV. Apresentar Registro dos produtos junto ao Ministério da Saúde;
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V. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emi.dos pela
Secretaria de Vigilância Sanitária ANVISA;
VI. No caso de produto importado é também necessária à apresentação do Certificado de Boas Prá.cas de
fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, ou laudo de inspeção emi.do pela
autoridade sanitária brasileira.
VII. Prazo de entrega dos produtos: 10 (dez) dias corridos a contar após o recebimento da requisição para
fornecimento;
VIII. Local de entrega dos produtos: a empresa deverá entregar os produtos Os materiais deverão ser entregues no
Almoxarifado Central da Saúde, situado na Avenida dos Pavões, 1748 W – Residencial dos Ipês, no horário das
07h30min as 10h30min e das 13h30min as 16h30min de segunda a sexta feira.
IX. O produto deverá ter no mínimo 01 (um) ano de validade a partir da data da entrega.
6.1.3 - Caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de preços,
pertinentes a valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá para todos os efeitos, o registro efetuado
por extenso;
6.1.4 - A entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respec.va documentação significará expressa
aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições deste edital.
VII- DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS:
7.1 - O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga a prefeitura Municipal de Nova
Mutum afirmar contratações nas quantidades es.madas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de
determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de
condições.
7.2 – Ao licitante vencedor, por item, fica assegurada a preferência em igualdade de condições com os demais
licitantes a corrente sem futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios respeitados a
legislação rela.va às licitações.
7.3 - A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
pra.cados no mercado, cabendo a Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo
valor.
7.4 - Os interessados em participar deste Pregão poderão examinar e adquirir o respectivo edital na Prefeitura
Municipal, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h30min.
VIII- DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO).
8.1 - Da habilitação: Para fins de par.cipação no presente certame, será exigida a apresentação dos seguintes
documentos:
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8.2 Habilitação Jurídica (art. 28 da Lei Federal n. 8.666/93)
A) Cédula de iden.dade dos sócios (cópia auten.cada por cartório competente);
B) Registro comercial, no caso de empresa individual;
C) Ato cons.tu.vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
C.1) – Caso a empresa apresentar o registro comercial, no caso de empresa individual, o ato cons tu vo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no
credenciamento do representante, ﬁca facultada a apresentação do mesmo no envelope de Habilitação.
8.3 Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal n. 8.666/93)
a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC ou CNPJ/MF);
b) Prova de que a empresa está em plena a.vidade, rela.vo ao domicílio ou sede do licitante, per.nente ao seu
ramo de a.vidade e compaUvel com o objeto contratual, que deverá ser comprovado através do Alvará de
Funcionamento;
c) – prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei, que deverá ser comprovada através de Cer.dão Nega.va de Débitos ou Cer.dão Posi.va com efeito
de Nega.va;
d) – prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei, que deverá ser comprovada através de Cer.dão Nega.va de Débitos ou Cer.dão Posi.va com efeito
de Nega.va;
e) – prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei, que deverá ser comprovada através de Cer.dão Nega.va de Débitos ou Cer.dão Posi.va com efeito
de Nega.va;
f) - prova de regularidade rela.vo ao Fundo de Garan.a por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais ins.tuídos por lei, que deverá ser comprovado através de Cer.dão
Nega.va de Débitos ou Cer.dão Posi.va com efeito de Nega.va emi.da pela Caixa Econômica Federal;
g) - prova de regularidade rela.va à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais ins.tuídos por lei, que deverá ser comprovado através de Cer.dão Nega.va de Débitos – INSS, ou
Cer.dão Posi.va com efeito de Nega.va;
h) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus.ça do Trabalho, mediante a apresentação de
cer.dão nega.va ou Cer.dão Posi.va com efeito de Nega.va.
8.3.1. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei.
8.3.2. Em caso de omissão, o Pregoeiro admi.rá como válidos os documentos emi.dos a menos de 60 (sessenta)
dias de sua apresentação.
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8.3.3. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as es.pulações desta seção ou não lograrem
provar sua regularidade serão inabilitados.
8.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a par.r de 14 (quatorze) anos (CFB, Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99), conforme anexo VI.
b) 01 ( um ) Atestado de fornecimento anterior, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
compatível com o objeto da presente licitação.
c) Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração, conforme modelo sugerido no
Anexo V.
e) Apresentar autorização de funcionamento da empresa (AFE), emitido pela ANVISA;
f) Apresentar autorização de funcionamento da Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual.
8.5 – FALÊNCIA E CONCORDATA
8.5.1- Cer.dão nega.va de falência ou concordata expedida pelo cartório distribuidor do fórum da sede da
licitante, ou outro que seja competente para tanto, devendo a cer.dão estar dentro do prazo de validade
no dia da apresentação do envelope.
8.5.2. - Em situação da Empresa Licitante assentar-se em situação de Recuperação Judicial ou Extrajudicial,
está deverá apresentar a comprovação de que o Plano de Recuperação foi acolhido na esfera judicial.
IX – OUTRAS COMPROVAÇÕES:
9.1. - Os documentos referidos nos itens VIII deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de
cópia devidamente auten.cado por tabelião de notas ou por servidor público em momento anterior ao início da
sessão de julgamento do certame, os quais, após examinados e rubricados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e pelos
demais licitantes, serão anexados ao processo desta licitação.
X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:
10.1 – No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se
com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
10.2 - Durante os trabalhos, somente será permi.da a manifestação, oral ou escrita, de pessoa devidamente
credenciada pela empresa licitante.
10.3 – Para efeito de classificação das propostas o Pregoeiro considerará o preço unitário por item constante em
cada proposta, sendo desclassificadas as propostas:
10.3.1 – cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, inclusive aqueles exigidos
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como pré-classificação;
10.3.2 – que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
10.4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
critérios:
10.4.1– As propostas de preços válidas serão ordenadas em ordem crescente de preços, devendo ser, em seguida,
eleitos para par cipar da fase de lances o autor da proposta de preço mais baixo e os que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) rela vamente ao menor preço;
10.4.2 – Se não exis.rem, no mínimo, três propostas escritas que atendam às condições previstas no item anterior,
serão selecionados para a fase de lances os autores das 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os
preços, caso haja propostas empatadas na terceira posição, todas elas par.ciparão da etapa de lances.
10.5 - O julgamento da presente licitação será processado segundo o critério de menor preço unitário e observado
o disposto no item anterior, de acordo com o qual será classificada em primeiro lugar, a proposta que atenda
integralmente de acordo com as especificações e exigência deste Edital, ofertar o preço unitário de menor valor.
10.6 – O Pregoeiro convidar á individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances deforma
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se
por meio de sorteio no caso de empate de preços.
10.6.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolhera posição na ordenação de lance sem relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completada ordem de lances.
10.7 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
10.8 - A cada item julgado, serão analisadas as amostras - dos itens 4, 170, 184,200 e 215 (lote I) - e catálogo - de
cada item do lote II - sendo desclassiﬁcada a proposta para o item, que não apresentar e/ou que não atender a
exigência mínima de qualidade, passando ao segundo colocado no iteme assim sucessivamente.
10.8 – O Pregoeiro poderá negociar como autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
10.9 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições para habilitação pelo licitante que
a.ver formulado.
10.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências para habilitação, será declarado pelo Pregoeiro, o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o item integrante do objeto deste Edital.
10.11 - Não sendo aceitável o preço, o Pregoeiro é facultado abrir negociações bilaterais com a empresa
classificada em primeiro lugar objetivando uma proposta que se configure de interesse da Administração.
10.12 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do edital, o Pregoeiro examinará
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as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto
deste Edital.
10.13 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implica na sua exclusão da fase
dos lances verbais, mantendo, entretanto, o preço da proposta escrita para efeito de ordenação das propostas.
10.14 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá
constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.
10.15 - Outras decisões envolvendo principalmente negociações serão tomadas a partir de reuniões entre o
Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante, as quais serão objeto de registro em ata.
10.16 - Verificando-se, no curso da sessão do Pregão, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital a
proposta será desclassificada.
10.17 – Caso não se realize lances verbais serão verificados a aceitabilidade dos preços da proposta escrita de
menor valor, facultado o Pregoeiro abrir negociações bilaterais com autor dessa proposta e, uma vez considerados
aceitos esses preços, o Pregoeiro adjudicará o objeto deste Edital à firma que formulou a proposta em questão.

10.18 - Ao final da disputa por lances verbais e em decorrência do seu novo preço (preço final vencedor), a
empresa adjudicatária fica obrigada a adequar o preço Global ao Novo Preço Final.
10.19 – O licitante vencedor deverá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apresentar o Pregoeiro, uma nova
proposta após os Lances, para anexa aos autos.
10.20 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital.
10.21 – Observada a ordem de classificação, serão convocadas para firmar a Ata de Registro de Preços, as demais
proponentes que concordarem com o fornecimento nos mesmos preços da primeira colocada, até que seja atingida
a quantidade total estimada para o item.
XI – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS:
11.1 - Dos pedidos de Esclarecimentos:

a)

As informações e esclarecimentos rela.vos ao Edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser
solicitados, por escrito, junto à Comissão de Licitação, na Prefeitura Municipal de Nova Mutum, (65) 3308
5400 e e-mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br., até 03 (três) dias úteis antes da data limite estabelecida
para o recebimento dos envelopes 01 e 02. As respostas serão enviadas, por escrito, igualmente, a todas as
proponentes, sem iden.ﬁcação da origem da consulta. As respostas serão enviadas em até 01 (um) dias
antes do recebimento dos envelopes de documentação e propostas, pelo licitador.
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b) A qualquer tempo, antes da data limite estabelecida para o recebimento dos envelopes, o licitador, poderá,
por sua própria inicia.va ou como consequência de algum esclarecimento a pedido por um possível
proponente, alterar os termos do Edital mediante a emissão de um adendo.
c)

Nessa hipótese, o adendo em Edital será publicado nos mesmos veículos de publicações, da qual foi
publicada a abertura do certame.

d) Nos casos em que a alteração do Edital signiﬁque maior tempo para preparar as propostas, o licitador
informará aos interessados na licitação, que o prazo de entrega dos respec.vos envelopes será prorrogado.

11.2 – Das Impugnações: A impugnação do Edital e seus anexos deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de
Licitações, entregue e protocolados no Departamento de Licitação, localizada na sede da Prefeitura de Nova Mutum
e deverá obedecer ao seguinte procedimento:
a)

Poderá ser apresentada por qualquer cidadão, por escrito, até 05 (cinco) dias úteis antes da data ﬁxada
neste Edital;
b) Poderá ser apresentada pela Licitante, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data para
apresentação dos envelopes, ﬁxada neste Edital;
c) Apresentada a impugnação, a mesma será respondida ao interessado, dando se ciência aos demais
adquirentes do Edital, antes da abertura dos INVÓLUCROS contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
d) A impugnação feita tempes.vamente pela licitante não a impedirá de par.cipar do processo licitatório, até
a decisão deﬁni.va em nível administra.vo a ela per.nente, devendo, por conseguinte, a licitante,
entregar os documentos de HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL na Comissão Permanente de
Licitações, junto com as outras licitantes, na data, hora e local ﬁxados neste Edital;
e) Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame.
11.3 – Dos Recursos Administra vos:
a)

Divulgada a decisão da Comissão, no tocante à fase de habilitação ou classiﬁcação, se dela discordar, a
licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para interpor recurso administra.vo, após a data de divulgação
do resultado;
b) Os recursos cabíveis nesta concorrência está disciplinada no Inciso XVIII do Art. 4º da Lei Federal n.
10.520/02 e que estará resguardada subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93, para tanto deverão
serem interpostos da maneira prevista nas mencionadas Leis, sem prejuízo dos demais disposi.vos
aplicáveis à espécie;
c) Interposto o recurso administra.vo, em qualquer fase da licitação, dele se dará ciência formalmente às
demais Licitantes, que poderão impugná-lo (contrarrazões) no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a
par.r do término do prazo da Licitante Recorrente;
d) O recurso administra.vo deverá ser interposto, por escrito, junto ao Presidente da Comissão Permanente
de Licitações (CPL) e entregue mediante protocolo, no Departamento de Licitação, localizada na sede da
Prefeitura de Nova Mutum – MT, de 2ª (segunda) a 6ª (sexta) feira, das 07h00min (sete horas) às 11h00min
(onze horas) e das 13h00min (treze horas) às 17h00min (dezessete horas); e
e) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-seá o dia do vencimento.
XII – DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
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12.1 – O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses contado a partir da data da assinatura da
respectiva Ata.
12.2 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 05 (cinco) dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) Incorrer em atraso de corrente de defasagem da entrega da qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas rela.vas ao recebimento do produto, superior a 50%
(cinquenta por cento) do prazo global;
c) Falir ou dissolver-se; ou transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
XIII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO FORNECIMENTO
13.1 – Homologado o procedimento, o licitante vencedor será convocado para que dentro do prazo de 05 (cinco)
dias corridos, assine a ATA de Registro de Preços, cuja minuta integra esse Edital, sob pena de decair do direito ao
registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no item 19 do presente edital.
13.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte
durante o seu transcurso e desde que ocorra mo.vo jus.ﬁcado e aceito pela Administração Municipal.
13.3 – Colhidas as assinaturas, será providenciada a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que
promover a exclusão de que trata o subitem anterior.
13.4 - O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses a par.r da data de assinatura da ata de
Registro de Preços.
13.5 - Durante o prazo de validade a ATA de Registro de Preços, sua detentora, ﬁca obrigada a fornecer os produtos
ofertados, nas quan.dades indicadas pelo Departamento de Compras, em cada “Autorização de Fornecimento”.
13.6 – O Município de Nova Mutum não está obrigado a contratar uma quan.dade mínima dos produtos, ﬁcando a
seu exclusivo critério a deﬁnição da quan.dade e do momento da contratação.
13.6.1 – Os quan.ta.vos totais expressos no Anexo I – Especiﬁcações Técnicas são es.ma.vos e representam as
previsões de contratações nos próximos 12 (doze) meses.
13.7 – A existência do preço registrado não obriga o Município de Nova Mutum ﬁrmar as contratações que dele
poderão advir, facultada a u.lização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora
a ATA de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.
13.8 – Cons.tuem mo.vos para o cancelamento a ATA de Registro de Preços as situações referidas nos Art. n. 77 e
78 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.
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13.9 – Os preços registrados obrigam o proponente e poderão, jus.ﬁcadamente, ser objeto de reequilíbrio
econômico-ﬁnanceiro, para menos ou para mais.
13.10 – Independentemente de solicitação do contratado, a Administração poderá convocar o licitante vencedor,
após a assinatura a ATA de registro de preços, para negociar a redução dos preços visando manter o mesmo objeto
cotado na qualidade e especiﬁcações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
13.10.1 – O Licitante vencedor poderá ter ainda, a ATA de Registro de Preços cancelado, desonerando-se e do
compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
13.10.2 – A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como notas ﬁscais de aquisição,
serviços, transportes e outros insumos, bem como outros documentos legais emi dos por órgãos
governamentais, alusivos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do
compromisso, sendo de responsabilidade exclusiva da contratada o fornecimento desses documentos.
XIV. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1 A empresa vencedora se obriga a:
a) Fornecer o objeto deste edital cotado em estrita conformidade com as disposições deste edital e seus anexos e
com os termos da proposta de preços, não sendo admi.das re.ﬁcações, cancelamentos, quer que seja nos preços,
quer seja nas condições estabelecidas;
b) Fornecer o objeto deste certame de acordo com as ordens de fornecimentos emi.das pela Prefeitura Municipal
de Nova Mutum;
c) Entregar o objeto deste certame, no local designado pela Secretaria conforme a Requisição para fornecimento
no prazo es.pulado, e pelo preço constante de sua proposta, onde a Prefeitura Municipal de Nova Mutum ﬁcara
isenta de quaisquer custos com transportes e demais despesas com o objeto licitado.
d) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados a
Administração;
e) Não transferir a outrem, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de Nova
Mutum; nos casos em que houver a necessidade de subcontratação parcial do objeto.
f) Manter, durante o prazo de vigência do contrato e ou ata de Registro de Preços, todas as condições de
idoneidade exigidas nesta licitação, mais especiﬁcamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação
rela.vos à regularidade ﬁscal, de modo que as cer.dões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o
período de contratação;
XV. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
15.1 A Prefeitura Municipal de Nova Mutum obriga-se a:
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a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste edital;
b) Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto;
c) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à entrega dos produtos.
XVI. DO REAJUSTE
16.1 Os preços serão ﬁxos e irreajustáveis.
16.2. Havendo o desequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato, deverá ser observado o estabelecido nos Art. 58 e
65, da Lei Federal n. 8.666/1993.
16.3. Para caracterização do desequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato deverá ser observado à legislação
tributária de qualquer esfera de governo que venha onerar o contratado decorrente da majoração de alíquota de
impostos a ser criada pelos entes federa.vos durante a vigência do contrato que provo que aumento da despesa do
contratado.
XVII. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
17.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados no
orçamento da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, nas seguintes dotações:
Secretaria Municipal de Saúde
Material de Consumo:
06.002.10.301.0118.2050 – Manutenção do Programa Saúde Bucal
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
235 – Reduzido
Material Permanente:
06.002.10.301.0118.1118 – Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes para as Un. Básicas de Saúde
4.4.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente
198 – Reduzido
XVIII. DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento será efetuado, em conta-corrente, mediante ordem bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contado da apresentação da nota ﬁscal, devidamente atestada pelo Departamento de Compras.
18.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores a.nentes a penalidades eventualmente aplicadas.
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
XIX. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal de Nova Mutum, poderá
aplicar as seguintes sanções administra.vas:
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a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha
concorrido;
b) MULTA – A empresa contratada ﬁcará sujeita a multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da
contratação, até o máximo de 50% (cinqüenta por cento) pelo atraso injus.ﬁcado na execução de qualquer
obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser aba.do no pagamento a que ﬁzer jus a contratada, ou ainda
recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no
prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;
c) SUSPENSÃO – suspensão temporária de par.cipar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.
e) Rescisão contratual em caso de descumprimento por mais de 05 (cinco) dias, sem prejuízo ao enquadramento
do respec.vo licitante às demais penalidades.
19.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade
per.nente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.
19.3. A sanção prevista na alínea “b”, do subitem 19.1, poderá ser imposta cumula.vamente com as demais.
19.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as jus.ﬁca.vas
apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
XX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
des.nada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar no ato da sessão pública;
20.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Nova Mutum o direito de, no interesse da Administração, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, dando ciência aos par.cipantes, na forma da
legislação vigente;
20.3. As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura
Municipal de Nova Mutum não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório;
20.4. As proponentes são responsáveis pela ﬁdelidade e legi.midade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação;
20.5 Conforme preceitua o § 4º do Ar.go 62 da Lei 8.666/93, o documento hábil para formalização será a Ordem de
Serviço em subs.tuição ao Termo de Contrato;
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20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Mutum;
20.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que
seja possível aferição da sua qualiﬁcação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública de pregão;
20.8 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, sem comprome.mento da segurança do futuro contrato;
20.9 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Edital e seus
Anexos será atendido pelo Pregoeiro no horário de expediente 07h às 11h e das 13h às 17h, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Nova Mutum, situada a Av. Mutum, 1250 N, neste município, ou através do tele/fax;
(0**65) 3308-5400;
20.10. Este Edital se completa com as regras e princípios da Lei Federal n. 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto
Federal n. 3.555/2000, bem como, e subsidiariamente, da Lei Federal n. 8.666/93;
20.11. São partes integrantes deste Edital, os seguintes elementos:
ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL
JUSTIFICATIVA/TERMO DE REFERÊNCIA.
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MODELO DE PROCURAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO
DECLARAÇÃO EMPREGADOR DE PESSOA JURÍDICA (DEC. FEDERAL 4.358/2002)
MODELO DA PROPOSTA

20.12. É competente o Foro da Comarca de Nova Mutum, para dirimir quaisquer liUgios oriundos da presente
licitação.
20.13. O presente edital poderá ser ob.do diretamente no Setor de Licitações da Prefeitura de Nova Mutum/MT,
localizado na Av. Mutum, 1250 N, Neste Município.
Nova Mutum - MT, 19 de Janeiro de 2018.

SÉRGIO VÍTOR ALVES RODRIGUES
Pregoeiro
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL 002/2018
TERMO DE REFERÊNCIA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
1. OBJETO
1.1 A presente licitação tem como objeto o registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de
consumo odontológico e material permanente odontológico, para atender as necessidades das Unidades de Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especiﬁcações e quan.dades estabelecidas abaixo:
LOTE I – ODONTOLÓGICOS - MATERIAL DE CONSUMO - SOLICITAÇÃO 2179/2017
Item

Código
TCE

Quan Valor
t.
Unit.

Valor Total

1.

123980-5 219427 Un

Abridor de boca adulto

20

7,03

140,60

2.

14500-9

Abridor de boca infan.l

20

7,03

140,60

3.

104762-0 225909 Un

Abridor de Boca Molt 10 cm

15

169,91 2.548,65

375182-1 822572 Un

Ácido fosfórico 37%, gel de base aquosa contendo ácido
fosfórico 37% de baixa viscosidade e com propriedade
.xotrópica
com
corante
azul-claro,
para
400
condicionamento de esmalte e den.na, seringa 3 g.
Pacote com 3 unidades.
Trazer amostra na licitação.

4,95

1.980,00

5.

399382-5 225763 Un

Adesivo den.nário – 4ML fotopolimerizável de frasco
único, primer e adesivo em um frasco só, contém resinas
elastoméricas e acetona como solvente, apresentar baixa
200
viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas
den.nárias, com liberação de ﬂúor, forma zona híbrida
uniforme e estável.

10,61

2.122,00

6.

299783-5 225886 Un

Afastador Minnesota

15

12,89

193,35

7.

33618-1

205281 Un

Água oxigenada 10 volumes frasco com 1 litro

30

3,90

117,00

8.

78189-4

225764 Un

Agulha gengival curta descartável 30G - caixa com 100
100
unidades.

26,99

2.699,00

9.

140335-4 225765 Un

Agulha gengival extracurta descartável - caixa com 100
70
unidades.

25,29

1.770,30

10.

5088-1

225766

Agulha gengival longa descartável 27G - caixa com 100
70
unidades.

28,29

1.980,30

11.

5058-0

822579 Un

Alavanca adulta apical reta goiva REF 301.

20

17,17

343,40

12.

268930-8 822577 Un

Alavanca infan.l reta

20

21,36

427,20

13.

5063-6

Alavanca infan.l seldin 1L

20

22,12

442,40

4.

Código

Un. Descrição

174465 Un

Un

822575 Un
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14.

5064-4

15.
16.

17.

Alavanca infan.l seldin 1R

20

17,80

356,00

268930-8 822578 Un

Alavanca infan.l Seldin reta n2

20

19,25

385,00

268931-6 225888 Un

Alavanca Seldin adulto n2 reta

20

21,48

429,60

822749 Un

Alginato para impressões odontológicas com presa
normal, coloração rosa durante a espatulação e retorna a
cor branca indicando o momento ideal para remoção da
boca na sua total geleiﬁcação, boa consistência excelente
elas.cidade e ó.ma compa.bilidade com o gesso.
Composto de alginato de potássio, sulfato de cálcio, 200
diatomita, óxido magnésio, tetrapirofosfato de sódio,
ﬂuo.tanato de potássio, álcool, fenoldaleína e aromas.
Com tempo de manipulação 45 s, tempo de trabalho 1 m
e 10 s, tempo de moldeira na boca 1 m e 30 s, tempo de
presa 2 m e 40 s.

10,51

2.102,00

822580 Un

Algodão odonto - rolete – pacote com 100 und produzido com ﬁbras 100% naturais e selecionadas;
formato cilíndrico e consistência macia. Para 750
afastamento de bochecha.

1,50

1.125,00

62,74

1.254,80

76864-2

822576 Un

18.

18456-0

19.

241861-4 822748 Un

Alveolótomo curvo odontológico.

20.

397338-7 225767 Un

Amálgama de Prata em cápsulas de 1 porção, contendo
Ag 40%, Sn 31,3%, Cu 28,7% e Hg 47,9% de presa regular,
parUculas esferoidais irregulares, resistência à
compressão (1 h) 225 mpa (32,625 psi) e (24 h) 510 mpa 1.000 1,56
(73,950 psi), resistência à tração diametral (1 h) 22mpa
(3,190 psi) e (24 h) 54mpa (7,830 psi) e creep em 7d de
0,1% alteração dimensional +2um/cm.

1.560,00

21.

227707-7 225770 Un

Anestésico injetável (50 und) com cloridrato de
mepivacaína HCI 3% sem vaso constritor - caixa com 50 150
tubetes.

62,44

9.366,00

22.

261448-0 225768 Un

Anestésico injetável (50 und) com cloridrato de lidocaína
150
2% com epinefrina 1/100.000 - cx com 50 tubetes

58,50

8.775,00

23.

299537-9 225769 Un

Anestésico injetável (50 und) com cloridrato de
mepivacaína 2% com epinefrina 1/100.000 - cx com 50 200
tubetes.

66,14

13.228,00

24.

398507-5 225771 Un

Anestésico injetável (50 und) com cloridrato de
prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/ml - cx com 50 200
tubetes.

42,75

8.550,00

25.

188626-6 225772 Un

Anestésico tópico para aplicação tópica oral ou na
mucosa, com 200 mg de benzocaína por grama, frasco 200
com 12 g.

5,08

1.016,00

26.

5037-7

Aplicador Hidróxido de Cálcio Angulado de Ponta Dupla.

4,40

88,00

225894 Un

20

20
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27.

5037-7

822586 Un

Aplicador Hidróxido de Cálcio reto

20

5,61

112,20

28.

11326-3

225774 Un

Banda matriz de aço 5 mm rolo com 500 mm

50

1,26

63,00

29.

11327-1

225775 Un

Banda matriz de aço 7 mm rolo com 500 mm

25

1,39

34,75

30.

176400-4 225776 Un

Bicarbonato de sódio granulação extraﬁna sabor
150
morango para jato de proﬁlaxia frasco de 500 g.

15,62

2.343,00

31.

312149-6 822594 Un

Broca carbide cilíndrica para alta rotação 57

50

7,71

385,50

32.

136085-0 822587 Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 1

50

6,56

328,00

33.

42115-4

822590 Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 2

50

6,56

328,00

34.

94202-2

822591 Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 3

50

7,03

351,50

35.

5318-0

225777 Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 4

50

6,56

328,00

36.

42484-6

225778 Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 5

50

6,56

328,00

37.

42485-4

225779 Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 6

50

6,56

328,00

38.

264978-0 822595 Un

Broca carbide esférica 6 para peça de mão reta

50

7,69

384,50

39.

59905-0

225780 Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 03

50

4,78

239,00

40.

5315-5

225781 Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 04

50

4,78

239,00

41.

65898-7

225782 Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 05

50

5,03

251,50

42.

5316-3

225783 Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 06

50

4,78

239,00

43.

136086-8 822592 Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 07

50

3,66

183,00

44.

61718-0

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 08

50

3,86

193,00

45.

361955-9 203296 Un

Broca cirúrgica 701

50

8,65

432,50

46.

361956-7 225784 Un

Broca cirúrgica 702

50

11,32

566,00

47.

361946-0 822602 Un

Broca cirúrgica 702HL

50

10,02

501,00

48.

395836-1 822597 Un

Broca cirúrgica 703HL 25 mm

50

11,15

557,50

49.

181511-3 822618 Un

Broca de alta rotação para polimento de resina composta
50
cor branca formato chama.(Tipo Shofu).

7,66

383,00

50.

266936-6 822619 Un

Broca de alta rotação para polimento de resina composta
50
cor branca formato esférica.(Tipo Shofu).

9,20

460,00

51.

181510-5 822479 Un

Broca de alta rotação para polimento de resina composta
50
cor branca formato pera.(Tipo Shofu).

7,66

383,00

52.

146859-6 822625 Un

Broca de tungstênio para peça de mão reta de corte
cruzado ﬁno para acabamento de resina acrílica e metal. 15
Formato agulha.

61,19

917,85

53.

399163-6 225785 Un

Broca diamantada nº 1011

200

1,55

310,00

54.

374885-5 225786 Un

Broca diamantada nº 1012

200

1,50

300,00

55.

17657-5

225787 Un

Broca diamantada nº 1013

200

1,40

280,00

56.

5325-2

225788 Un

Broca diamantada nº 1014

200

1,40

280,00

822593 Un
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57.

254258-7 225789 Un

Broca diamantada nº 1014 HL

200

1,33

266,00

58.

399164-4 225790 Un

Broca diamantada nº 1015

200

1,55

310,00

59.

399175-0 225791 Un

Broca diamantada nº 1016

200

1,40

280,00

60.

374890-1 225792 Un

Broca diamantada nº 1016 HL

200

1,50

300,00

61.

5329-5

225793 Un

Broca diamantada nº 1034

70

1,37

95,90

62.

40315-6

225794 Un

Broca diamantada nº 1035

70

1,55

108,50

63.

20661-0

225795 Un

Broca diamantada nº 1045

70

1,83

128,10

64.

5331-7

225796 Un

Broca diamantada nº 1090

70

1,49

104,30

65.

30788-2

225797 Un

Broca diamantada nº 1112F

70

1,60

112,00

66.

30790-4

225798 Un

Broca diamantada nº 1190F

70

1,55

108,50

67.

38651-0

225799 Un

Broca diamantada nº 2135F

70

1,21

84,70

68.

40729-1

225800 Un

Broca diamantada nº 3018

70

1,44

100,80

69.

27378-3

225801 Un

Broca diamantada nº 3168F

70

1,37

95,90

70.

5339-2

822616 Un

Broca diamantada nº 3168FF

50

1,38

69,00

71.

27379-1

225802 Un

Broca diamantada nº 3195F

70

1,37

95,90

72.

5340-6

822617 Un

Broca diamantada nº 3195FF

50

1,76

88,00

73.

28354-1

225803 Un

Broca diamantada nº 3203

70

1,51

105,70

74.

353688-2 197283 Un

Broca Endo Z

50

17,50

875,00

75.

127790-1 822598 Un

Broca para peça de mão reta 699

50

12,15

607,50

76.

127791-0 822599 Un

Broca para peça de mão reta 700

50

13,84

692,00

77.

395836-1 822600 Un

Broca para peça de mão reta 703

50

17,22

861,00

78.

85291-0

225804 Un

Broca Zecrya para alta rotação extralonga 28 mm

50

21,07

1.053,50

79.

77328-0

225919 Un

Broqueiro autoclavável para 60 ponteiras para brocas de
10
alta e baixa rotação e curtas e longas.

36,41

364,10

80.

5008-3

225915 Un

Brunidor para amalgama N 29

15

4,31

64,65

81.

5011-3

225914 Un

Brunidor para amalgama N 33

15

6,36

95,40

82.

356034-1 225912 Un

Cabo para espelho n°5

50

2,33

116,50

83.

5022-9

Calcador Holemback nº6

15

5,54

83,10

84.

255691-0 822631 Un

Calcador para amálgama .po WARD com N 01

15

4,34

65,10

85.

255696-0 822632 Un

Calcador para amálgama .po WARD com N 02

15

4,34

65,10

86.

255698-7 822633 Un

Calcador para amálgama .po WARD com N 03

15

4,31

64,65

87.

31336-0

Câmara escura para revelação radiográﬁca, material 03
acrílico, superjcie externa branca com alto-brilho, e
parte interna preta sem brilho.(acompanha 4 copos com
tampa sem dobradiças e visor removível em acrílico
laranja) Tamanho: comprimento 34 cm, largura 24 cm,

225898 Un

822634 Un

150,24 450,72
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altura 19,5 cm.
88.

286768-0 225805 Un

Cariostá.co frasco 10ml.

89.

32471-0

225877 Un

90.

20437-4

822635 Un

91.

20

16,81

336,20

Cartão para Radiograﬁa com 2 furos pacotes com 100
100
unidades.

6,79

679,00

Cera odontológica 7. Caixa contendo 18 lâminas

20

10,12

202,40

371058-0 822636 Un

Cera odontológica u.lidade.

20

10,55

211,00

92.

0000917 172367 Un

Clorexedina bochecho 0,12% frasco 1000ml

50

30,15

1.507,50

93.

261287-9 225807 Un

Clorexidina degermante 2% frasco 1000ml

30

13,68

410,40

94.

157565-1 225806 Un

Clorexidina degermante 4% frasco 1000ml

30

16,00

480,00

95.

182520-8 225884 Un

Colgadura Individual para Radiograﬁa em aço inoxidável. 40

2,80

112,00

96.

375225-9 225808 Un

Composição de hidróxido de cálcio em pasta, para
capeamento pulpar, radiopaca, consistência ﬁrme, rígida,
alta resistência a dissolução do ácido fosfórico 37%, com
coloração semelhante à da den.na. Caixa com 01 tubo
de pasta base 13 g, composta de ester glicol saliciato,
salicilato de me.la, sulfato de bário, dióxido de .tânio,
sílica e pigmento de óxido de ferro. 01 tubo de pasta 100
catalisadora 11 g, composta de hidróxido de cálcio, óxido
de zinco, pigmento de óxido de ferro, estearato de zinco,
e.l-tolueno, sufolamida e água puriﬁcada. 01 bloco de
mistura, com tempo de presa entre 02 minutos e meio e
03 minutos e meio. Válido por 3 (três) anos a par.r da
fabricação.

16,81

1.681,00

97.

431520-0 225811 Un

Corante de placa bacteriana pela ação da fuccina
15
(solução) frasco de 10ml.

6,42

96,30

98.

389406-1 225899 Un

Cortante de Black 26

15

7,86

117,90

99.

389406-1 225900 Un

Cortante de Black 28

15

7,86

117,90

100.

322953-0 822637 Un

Creme dental adulto com concentração de 1.500 ppm de
ﬂúor, a concentração de ppm de composto de ﬂúor
deverá estar estampada no rótulo. Compostos de
carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, sacarina
sódica, pirofosfato tetrassódico, silicato de sódio,
500
polie.lenoglicol,
sorbitol,
carboxime.lcelulose,
me.lparabeno, proprilparabeno, composição aromá.ca
e água, monoﬂourfosfato de sódio – mpf. Acondicionado
em tubo de plás.co, ﬂexível com 90 gramas. Conter
prazo de validade.

1,22

610,00

101.

322955-6 225818 Un

Creme dental infan.l com concentração de 1.100 ppm de 1.000 2,77
ﬂúor, a concentração de ppm de composto de ﬂúor
deverá estar estampada no rótulo, com baixa
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abrasividade. Livre de açúcar. Compostos de sorbitol
sílica, lauril sulfato de sódio, polie.lenoglicol,
carboxime.lcelulose, sacarina sódica, composição
aromá.ca, corante: vermelho (CI 16035), azul (42090),
água. Acondicionado em tubo de plás.co, ﬂexível com 50
gramas. Conter prazo de validade. Sabor tuk-fruk.
102.

41130-2

103.

Cuba média de borracha

10

4,50

45,00

399384-1 822638 Un

Cunha colorida interdental pacote com 100 unidades.

20

7,68

153,60

104.

18681-3

Cunha reﬂexiva interdentais pacote com 100 unidades.

20

26,65

533,00

105.

0001906 225813 Un

Cura.vo alveolar frasco 10gr

30

17,83

534,90

106.

50776-8

225921 Un

Cureta de Lucas Cirúrgica N85

20

6,41

128,20

107.

5054-7

225920 Un

Cureta de Lucas Cirúrgica N86

20

5,67

113,40

108.

4977-8

225903 Un

Cureta Gracey 11/12

20

7,05

141,00

109.

4974-3

225901 Un

Cureta Gracey 5/6

20

13,81

276,20

110.

4975-1

225902 Un

Cureta Gracey 7/8

20

11,20

224,00

111.

300673-5 225885 Un

Descolador de Molt 9 cabo maciço.

30

13,22

396,60

112.

322818-5 225820 Un

Desincrustante a base de quatro enzimas para limpeza
50
de instrumentais, frasco com 5 litros.

85,90

4.295,00

312130-5 819190 Un

Disco de lixa para acabamento e polimento dental,
composto por dorso de poliuretano coberto com
30
abrasivo de óxido de alumínio, caixa com 60 discos +
mandril.

119,35 3.580,50

114.

46443-0

822641 Un

Disco diamantado dupla face para peça de mão reta de
corte ﬁno para resina fotopolimerizável e metal 05
cerâmicas.

25,78

128,90

115.

46443-0

822642 Un

Disco diamantado dupla face para peça de mão reta de
corte grosso para resina acrílica e fotopolimerizável, 05
metal e cerâmicas.

25,78

128,90

116.

44964-4

822639 Un

Disco rígido de carborudum para peça de mão reta de
500
corte grosso para corte de metal.

0,82

410,00

117.

258771-8 822647 Un

Embalagem autoselante para esterilização cx com 100
200
unidades.

15,43

3.086,00

118.

271578-3 174467 Un

119.

168654-2 821978 Un

120.
121.

113.

819279 Un

225812 Un

Escova dental adulto

15.00 0,50
0

7.500,00

Escova dental infan.l

25.00 0,43
0

10.750,00

312134-8 225822 Un

Escova de Robinson, reta, branca macia

200

1,30

260,00

11346-8

Escova para broca em aço

10

5,00

50,00

225823 Un
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122.

124403-5 822648 Un

Escova para polimento em resina acrílica para peça de
15
mão reta .po ﬂanela.

10,68

160,20

123.

5045-8

Esculpidor holemback de amalgama 3S

20

4,36

87,20

124.

255688-0 820588 Un

Esculpidor lecron nº 05, material aço inoxidável,
05
caracterís.cas adicionais duplos.

6,76

33,80

125.

65343-8

822653 Un

Espátula de inox com cabo plás.co, u.lizada para
05
mistura de gesso.

13,43

67,15

126.

182758-8 225911 Un

Espátula de resina de .tânio thompson prisma ponta
50
dourada n 02.

39,05

1.952,50

127.

182758-8 822654 Un

Espátula de resina de .tânio thompson prisma ponta
50
dourada n 05.

42,50

2.125,00

128.

4994-8

822655 Un

Espátula para manipulação N24

20

6,15

123,00

129.

5005-9

822656 Un

Espátula para manipulação N70

20

7,79

155,80

130.

94554-4

225905 Un

Espelho bucal plano para cabo nº 5

150

2,34

351,00

131.

414215-2 819194 Un

Estojo de inox autoclavável 26x12x06

15

74,05

1.110,75

132.

290908-1 205287 Un

Eugenol frasco 20ml

20

10,39

207,80

133.

267704-0 225825 Un

Ex.rpa nervo, cabo curto metálico, colorido, tamanho 30
mm, diâmetro de 25 mm, instrumento farpado, 30
fabricado em aço inoxidável, kit com 6.

18,95

568,50

134.

65902-9

Faca de inox para gesso

12,72

63,60

135.

399758-8 822658 Un

Filme Radiográﬁco oclusal comprimento 7,70, largura
02
5,70 caixa com 25 unidades (Registro na ANVISA)

189,70 379,40

136.

28005-4

Filme Radiográﬁco periapical adulto caixa com 150
100
unidades.

107,45 10.745,00

137.

224830-1 225879 Un

Filme Radiográﬁco periapical infan.l caixa com 100
50
unidades

153,90 7.695,00

138.

275602-1 822660 Un

Fio agulhado de nylon 5.0

500

1,34

670,00

139.

130693-6 822659 Un

Fio agulhado de seda 3.0

500

1,37

685,00

140.

222774-6 225826 Un

Fio dental rolo com 500 metros, com cera.

50

7,68

384,00

141.

25408-8

822661 Un

Fita adesiva para autoclave, 19mmx30mt, ﬁta crepe a
50
base de celulose, .nta termoa.va, rolo 30 metros.

3,25

162,50

142.

85422-0

822662 Un

Fixador para dentadura em creme com embalagem
50
plás.ca de 19 g, sem sabor, com duração de 12 h.

22,95

1.147,50

143.

375215-1 225880 Un

Fixador para ﬁlme radiográﬁco dental frasco 475ml

50

8,26

413,00

144.

328282-1 822664 Un

Fluocinolona acetonida + polimixina. Frasco com 10ml.

100

13,96

1.396,00

145.

77146-5

Flúor tópico gel, neutro, incolor, .xotrópico, 2% de
100
ﬂuoreto de sódio, frasco 200ml.

3,45

345,00

822652 Un

819278 Un

822657 Un

225829 Un
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146.

5349-0

225897 Un

Fórceps Adulto 65

20

57,44

1.148,80

147.

375370-0 195963 Un

Fórceps Adulto 69

20

51,50

1.030,00

148.

5344-9

195970 Un

Fórceps infan.l nº1

10

52,58

525,80

149.

14044-9

195971 Un

Fórceps infan.l nº2

10

53,44

534,40

150.

14042-2

195972 Un

Fórceps infan.l nº3

10

59,17

591,70

151.

181895-3 195973 Un

Fórceps infan.l nº4

10

58,90

589,00

152.

5345-7

195974 Un

Fórceps infan.l nº5

10

60,25

602,50

153.

14040-6

822663 Un

Fórceps infan.l nº6

10

56,84

568,40

154.

5347-3

209854 Un

Fórceps nº 150

20

56,14

1.122,80

155.

14048-1

209855 Un

Fórceps nº151

20

57,50

1.150,00

156.

5313-9

209857 Un

Fórceps nº17

20

57,50

1.150,00

157.

14046-5

209858 Un

Fórceps Nº18 L

20

56,14

1.122,80

158.

14049-0

209859 Un

Fórceps nº18 R

20

56,14

1.122,80

159.

174138-1 195964 Un

Fórceps nº210

20

56,75

1.135,00

160.

374647-0 204634 Un

Formocresol

100

5,30

530,00

161.

181374-9 822665 Un

Gesso especial .po III pacote de 1 kg

70

7,88

551,60

162.

42467-6

171295 Un

Gesso especial .po IV pacote de 1 kg

70

17,21

1.204,70

163.

61717-2

822666 Un

Gesso pedra creme pacote de 1Kg

70

5,17

361,90

164.

290914-6 225833 Un

Hidróxido de cálcio P. A. Frasco de 10 gr

20

4,04

80,80

165.

321915-1 822673 Un

Iodofórmio em pó, frasco com 10 g

30

19,72

591,60

166.

398161-4 225834 Un

Ionômero de vidro de alta viscosidade líquida e pó para
50
restauração, na cor A2.

17,71

885,50

167.

261893-1 822672 Un

Ionômero de vidro de alta viscosidade líquida e pó para
70
restauração, na cor A3.

15,97

1.117,90

168.

255711-8 827156 Un

Jogos de moldeira de alumínio perfurada para dentados
10
kit com 8 unidades.

44,32

443,20

169.

66906-7

Jogos de moldeira de alumínio
desdentados kit com 8 unidades.

44,32

443,20

827157 Un

perfurada

para

10

170.

0001871 822651 Un

Kit de higiene dental com estojo plás.co, contendo uma
escova dental infan.l + creme dental de 50 g + ﬁo dental 15.00
4,14
de 25 m.
0
Apresentar amostra na licitação.

171.

157006-4 822676 Un

Lamina 11 para cabo de bisturi odontológico número 3

1.000 0,26

260,00

172.

21462-0

822677 Un

Lamina 12 para cabo de bisturi odontológico número 3

1.000 0,26

260,00

173.

21473-6

822678 Un

Lamina 15 para cabo de bisturi odontológico número 3

1.000 0,28

280,00

174.

440460-2 822679 Un

Lamparina de aço inox pequena com reﬁl de pavio
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175.

11332-8

822680 Un

Lençol de camurça em couro para amalgama

15

11,67

175,05

176.

14465-7

819200 Un

Lima H 15/40 25 mm embalagem com 6 unidades

20

15,86

317,20

177.

5368-6

225930 Un

Lima H 15/40 31 mm embalagem com 6 unidades

20

15,30

306,00

178.

5294-9

225928 Un

Lima K 15/40 25 mm embalagem com 6 unidades

20

13,20

264,00

179.

5068-7

225929 Un

Lima K 15/40 31 mm embalagem com 6 unidades

20

15,08

301,60

180.

241954-8 822681 Un

Lima óssea para cirurgias odontológica.

20

33,64

672,80

181.

89142-8

822682 Un

Lixa de acabamento e polimento dental, abrasivo a base
de óxido de alumínio e costado de poliéster. Tamanho
das .ras com 4 mm de largura e 170 mm de
comprimento. Abrasivo de granulação média (cinza) e 1.500 0,07
ﬁna(branca). Cada .ra com um centro neutro e
transparente (sem abrasivo) para introdução nas
superjcies interproximais dos dentes.

105,00

182.

14146-1

225837 Un

Lixa de aço inoxidável e óxido de alumínio de 4 mm
20
pacote com 12 unidades.

6,21

124,20

183.

14146-1

822683 Un

Lixa de aço inoxidável e óxido de alumínio de 6 mm
20
pacote com 12 unidades.

6,50

130,00

184.

255712-6 185776 Un

Macromodelo dental com arcada superior, arcada
inferior, língua e ar.culador metálico ﬂexível, que
permite posicionar na oclusão .po I, oclusão .po II,
oclusão .po III e mordida cruzada. Ideal para
treinamento de escovação dentária, de língua e uso de
12
ﬁo dental. Medidas: 10x10x12 cm. E uma Macroescova
dental para demonstração de escovação dentária,
produzida em resina plás.ca; com 36 cenUmetros de
comprimento.
Apresentar amostra na licitação

164,63 1.975,56

185.

379084-3 822684 Un

Mandril com parafuso de discos e polidores para peça de
30
mão reta

2,65

79,50

12,85

899,50

46,54

2.327,00

8,33

2.499,00

186.

116467-8

Un

Material Obturador provisório, composto por óxido de
zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio,
70
hemidratado, diatomácia da terra, dibu.l dalato,
copolímero – cloreto de polivinila, frasco 20 g

187.

152106-3 827158 Un

Material restaurador intermediário. Kit com pó de 38 g e
líquido de 15ml e colher dosadora e bloco de 50
espatulação.

188.

32450-7

225847

225848 Un

Micro aplicador descartável para cavidades dentais, com 300
haste dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon
nos tamanhos ﬁnos 1,5 mm (1/8 de gota), em contato
com o sistema adesivo e demais produtos odontológicos
que necessitem do aplicador, este deverá manter-se
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íntegro na parte das cerdas. Frasco com 100und. Marca
reprovada: Aplik pois as cerdas se soltam em contato
com sistema adesivo
189.

270223-1 822686 Un

Óculos de proteção transparente com haste ajustável e
25
lentes an.embaçante.

5,51

137,75

190.

75451-0

Óleo lubriﬁcante para caneta de alta e baixa rotação
30
spray

10,99

329,70

191.

0006669 225851 Un

Papel carbono, dupla face, preto e vermelho, rolo
100
conUnuo, 12 UM (micros)

2,00

200,00

192.

267184-0 225852 Un

Paramonoclorofenol com furacin frasco 20ml

6,79

135,80

193.

46299-3

Pasta odonto para impressões zinco enólica
odontológica. Kit contendo uma pasta base 60 g e uma 20
pasta aceleradora 60 g

25,45

509,00

194.

383672-0 225853 Un

Pasta proﬁlá.ca com ﬂúor bisnaga 90gr

4,69

469,00

195.

131087-9 822689 Un

Pedra diamantada para peça de mão reta para desgastes
15
de próteses formato bastão

15,15

227,25

196.

42119-7

Pedra para aﬁar curetas periodontais

15

25,21

378,15

197.

378805-9 225854 Un

Pedra pomes, granulação média, frasco 100gr

15

3,54

53,10

198.

255396-1 225906 Un

Pinça clínica adulto

50

7,81

390,50

199.

87123-0

Placa de vidro 10 mm

10

9,17

91,70

51,50

3.605,00

225850 Un

822687 Un

822690 Un

219453 Un

20

100

200.

227725-5 822693 Un

Ponta de acabamento de resina composta
fotopolimerizável, composta de resina e óxido de
alumínio, com adaptação para todas as superjcies
dentárias sem a necessidade da troca constante de
70
instrumentos, des.nada ao acabamento ﬁnal da
restauração. Caixa com 7und sor.das (2 discos, 2 taças e
3 chamas de vela).
Apresentar amostra na licitação

201.

239609-2 822694 Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério E (com rosca
20
compaUvel ao aparelho Dabi Atlan.)

71,27

1.425,40

202.

227730-1 822696 Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério sub (com rosca
20
compaUvel ao aparelho Dabi Atlan.)

71,27

1.425,40

203.

146861-8 822697 Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério sub (com rosca
20
compaUvel ao aparelho Gnatus)

106,27 2.125,40

204.

227731-0 822698 Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério Supra (com
20
rosca compaUvel ao aparelho Dabi Atlan.)

71,27

205.

146863-4 822699 Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério Supra (com
20
rosca compaUvel ao aparelho Gnatus)

106,27 2.125,40

206.

242050-3 822700 Un

Porta agulha Reto 20 cm .po Mayo Hegar ponta com 20

180,50 3.610,00
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Videa
207.

242043-0 225887 Un

Porta agulha Reto 14 cm .po Castroviejo ponta com
20
Videa

176,27 3.525,40

208.

5033-4

Porta algodão rolete inox

25

34,59

864,75

209.

200070-9 225916 Un

Porta algodão .po tambor de inox com tampa, 8 cm de
25
diâmetro, 8 cm de profundidade.

35,84

896,00

210.

156979-1 822701 Un

Porta amalgama plás.co autoclavável

20

6,93

138,60

211.

375381-6 822702 Un

Porta matriz odontológica

20

17,52

350,40

212.

398238-6 225881 Un

Posicionador radiográﬁco adulto autoclavável. Kit
contendo no mínimo 5 pecas + pote para 15
armazenamento.

49,48

742,20

213.

95784-4

225882 Un

Posicionador radiográﬁco
contendo no mínimo
armazenamento.

46,93

703,95

214.

11322-0

822692 Un

Pote dappen plás.co com tampa autoclavável

2,20

110,00

288619-7 221199 Un

Protetor facial de segurança confeccionada em ﬁlme
termoplás.co, transparente, e ﬂexível, com viseira,
ajuste em elás.co e apoio em espuma para retenção de 12
suor.
Apresentar amostra na licitação

57,91

694,92

216.

254304-4 225861 Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor
OA2 com Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA,
PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter
combinação de Zircônia-Sílica de superjcie modiﬁcada e
parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada de 20nm,
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho
de parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1- 20
10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20
segundos. Uma Seringa com 4 gramas e possuir em
média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados
esté.cos; Alta resistência ao desgaste.
Qualidade igual ou superior a Z100

50,90

1.018,00

217.

34804-0

37,50

750,00

215.

819202 Un

225862 Un

infan.l autoclavável. Kit
5 peças +pote para 15
50

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor 20
OA3 com Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA,
PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter
combinação de Zircônia-Sílica de superjcie modiﬁcada e
parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada de 20nm,
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho
de parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,110µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20
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segundos. Uma Seringa com 4 gramas e possuir em
média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados
esté.cos; Alta resistência ao desgaste.
Qualidade igual ou superior a Z100

218.

219.

220.

72691-5

72692-3

225863 Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor
P com Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA,
PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter
combinação de Zircônia-Sílica de superjcie modiﬁcada e
parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada de 20nm,
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho
de parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1- 25
10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20
segundos. Uma Seringa com 4 gramas e possuir em
média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados
esté.cos; Alta resistência ao desgaste.
Qualidade igual ou superior a Z100

40,13

1.003,25

225864 Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor
UD com Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA,
PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter
combinação de Zircônia-Sílica de superjcie modiﬁcada e
parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada de 20nm,
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho
de parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1- 20
10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20
segundos. Uma Seringa com 4 gramas e possuir em
média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados
esté.cos; Alta resistência ao desgaste.
Qualidade igual ou superior a Z100

29,25

585,00

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor
A1 com Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA,
PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter
combinação de Zircônia-Sílica de superjcie modiﬁcada e
parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada de 20nm,
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho
de parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1- 150
10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20
segundos. Uma Seringa com 4 gramas e possuir em
média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados
esté.cos; Alta resistência ao desgaste.
Qualidade igual ou superior a Z100

35,21

5.281,50

424759-0 822703 Un
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424760-4 822548 Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor
A2 com Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA,
PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter
combinação de Zircônia-Sílica de superjcie modiﬁcada e
parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada de 20nm,
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho
de parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1- 350
10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20
segundos. Uma Seringa com 4 gramas e possuir em
média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados
esté.cos; Alta resistência ao desgaste.
Qualidade igual ou superior a Z100

29,25

10.237,50

424761-2 822549 Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor
A3 com Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA,
PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter
combinação de Zircônia-Sílica de superjcie modiﬁcada e
parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada de 20nm,
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho
de parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1- 350
10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20
segundos. Uma Seringa com 4 gramas e possuir em
média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados
esté.cos; Alta resistência ao desgaste.
Qualidade igual ou superior a Z100

29,97

10.489,50

223.

424762-0 822571 Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor
A3,5 com Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA,
PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter
combinação de Zircônia-Sílica de superjcie modiﬁcada e
parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada de 20nm,
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho
de parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1- 100
10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20
segundos. Uma Seringa com 4 gramas e possuir em
média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados
esté.cos; Alta resistência ao desgaste.
Qualidade igual ou superior a Z100

52,11

5.211,00

224.

424764-7 822573 Un

33,62

5.043,00

221.

222.

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor 150
B1 com Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA,
PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter
combinação de Zircônia-Sílica de superjcie modiﬁcada e
parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada de 20nm,

Avenida Mutum, 1250 N – Jardim das Orquídeas – CEP: 78.450-000 - Nova Mutum – Mato
Grossowww.novamutum.mt.gov.br – Telefax: ** 65 3308 5400

Prefeitura Municipal de Nova Mutum
Estado de Mato Grosso
CNPJ 24.772.162/0001-06

com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho
de parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,110µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20
segundos. Uma Seringa com 4 gramas e possuir em
média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados
esté.cos; Alta resistência ao desgaste.
Qualidade igual ou superior a Z100

424765-5 822550 Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor
B2 com Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA,
PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter
combinação de Zircônia-Sílica de superjcie modiﬁcada e
parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada de 20nm,
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho
de parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1- 250
10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20
segundos. Uma Seringa com 4 gramas e possuir em
média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados
esté.cos; Alta resistência ao desgaste.
Qualidade igual ou superior a Z100

29,97

7.492,50

226.

424782-5 822551 Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor
B3 com Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA,
PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter
combinação de Zircônia-Sílica de superjcie modiﬁcada e
parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada de 20nm,
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho
de parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1- 250
10µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20
segundos. Uma Seringa com 4 gramas e possuir em
média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados
esté.cos; Alta resistência ao desgaste.
Qualidade igual ou superior a Z100

26,97

6.742,50

227.

182394-9 822574 Un

25,32

1.266,00

225.

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor 50
C4 com Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA,
PEGDMA e TEGDMA. Na sua parte Inorgânica conter
combinação de Zircônia-Sílica de superjcie modiﬁcada e
parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada de 20nm,
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho
de parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,110µm de zircônia-sílica. Tempo de polimerização de 20
segundos. Uma Seringa com 4 gramas e possuir em
média um rendimento de aproximadamente 30
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aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados
esté.cos; Alta resistência ao desgaste.
Qualidade igual ou superior a Z100

228502-9 822607 Un

Resina fotopolimerizável para restaurações diretas e
indiretas em dentes posteriores, Classes I e II; na cor A2,
matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 83% em peso e
61% em volume com parUculas no tamanho médio de
0,6 micrômetro e matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA e
Bis-EMA. Radiopaca. Restaurações mais duráveis.
50
Excelente acomodação do material na cavidade: mais
fácil de obter anatomia oclusal. Ó.ma resistência ao
desgaste. Baixa contração de polimerização. Menor
incidência de sensibilidade pós-operatória e menor
inﬁltração marginal.
Qualidade igual ou superior a P60

53,93

2.696,50

229.

228502-9 822608 Un

Resina fotopolimerizável para restaurações diretas e
indiretas em dentes posteriores, Classes I e II; na cor A3,
matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 83% em peso e
61% em volume com parUculas no tamanho médio de
0,6 micrômetro e matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA e
Bis-EMA. Radiopaca. Restaurações mais duráveis.
50
Excelente acomodação do material na cavidade: mais
fácil de obter anatomia oclusal. Ó.ma resistência ao
desgaste. Baixa contração de polimerização. Menor
incidência de sensibilidade pós-operatória e menor
inﬁltração marginal.
Qualidade igual ou superior a P60

57,17

2.858,50

230.

375230-5 822609 Un

34,43

1.721,50

228.

Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes 50
anteriores na cor A1, composta à base de microparUculas
pré-polimerizadas, que permite um polimento de altobrilho e, em combinação com um sistema adesivo
adequado, é indicada para restaurações esté.cas em
dentes anteriores, produzida com base em
uretanodime.lacrilato. Dióxido de silício altamente
disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas pre-polimerizadas
(10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender à
demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e
duradouras, proporcionando uma perfeita combinação
de cores com o dente natural. Indicada para Classes III, IV
e V de Black; Ajuste de formas e tamanho; Correção de
cores; Tratamento de defeitos congênitos da estrutura
dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração
de dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas
diretas e indiretas restaurações esté.cas e duradouras,
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proporcionando uma perfeita combinação de cores com
o dente natural.
Qualidade igual ou superior a duraﬁll

231.

27358-9

822610 Un

Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes
anteriores na cor A2, composta à base de microparUculas
pré-polimerizadas, que permite um polimento de altobrilho e, em combinação com um sistema adesivo
adequado, é indicada para restaurações esté.cas em
dentes anteriores, produzida com base em
uretanodime.lacrilato. Dióxido de silício altamente
disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas pre-polimerizadas
(10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender à
demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e
50
duradouras, proporcionando uma perfeita combinação
de cores com o dente natural. Indicada para Classes III, IV
e V de Black; Ajuste de formas e tamanho; Correção de
cores; Tratamento de defeitos congênitos da estrutura
dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração
de dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas
diretas e indiretas restaurações esté.cas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com
o dente natural.
Qualidade igual ou superior a duraﬁll

35,43

1.771,50

34,43

1.721,50

40,54

2.027,00

232.

27359-7

822611 Un

Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes
anteriores na cor A3, composta à base de microparUculas
pré-polimerizadas, que permite um polimento de altobrilho e, em combinação com um sistema adesivo
adequado, é indicada para restaurações esté.cas em
dentes anteriores, produzida com base em
uretanodime.lacrilato. Dióxido de silício altamente
disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas pre-polimerizadas
(10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender à
demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e
50
duradouras, proporcionando uma perfeita combinação
de cores com o dente natural. Indicada para Classes III, IV
e V de Black; Ajuste de formas e tamanho; Correção de
cores; Tratamento de defeitos congênitos da estrutura
dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração
de dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas
diretas e indiretas restaurações esté.cas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com
o dente natural.
Qualidade igual ou superior a duraﬁll

233.

27360-0

822612 Un

Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes 50
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anteriores na cor A3,5, composta à base de
microparUculas pré-polimerizadas, que permite um
polimento de alto-brilho e, em combinação com um
sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações
esté.cas em dentes anteriores, produzida com base em
uretanodime.lacrilato. Dióxido de silício altamente
disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas pre-polimerizadas
(10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender à
demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e
duradouras, proporcionando uma perfeita combinação
de cores com o dente natural. Indicada para Classes III, IV
e V de Black; Ajuste de formas e tamanho; Correção de
cores; Tratamento de defeitos congênitos da estrutura
dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração
de dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas
diretas e indiretas restaurações esté.cas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com
o dente natural.
Qualidade igual ou superior a duraﬁll

234.

66919-9

822613 Un

235.

0004167 225865 Un

Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes
anteriores na cor I, composta à base de microparUculas
pré-polimerizadas, que permite um polimento de altobrilho e, em combinação com um sistema adesivo
adequado, é indicada para restaurações esté.cas em
dentes anteriores, produzida com base em
uretanodime.lacrilato. Dióxido de silício altamente
disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas pre-polimerizadas
(10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender à
demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e
40
duradouras, proporcionando uma perfeita combinação
de cores com o dente natural. Indicada para Classes III, IV
e V de Black; Ajuste de formas e tamanho; Correção de
cores; Tratamento de defeitos congênitos da estrutura
dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração
de dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas
diretas e indiretas restaurações esté.cas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com
o dente natural.
Qualidade igual ou superior a duraﬁll
Resina natural Flow A3, composto híbrido foto a.vado, 30
de baixa viscosidade, bisnaga com 1,2 g, alto-brilho,
facilidade no manuseio, estabilidade da cor, durabilidade
e versa.lidade. Embalagem com bisnaga e cinco pontas
aplicadoras. Qualidade igual ou superior a marca de

34,43

1.377,20

25,73

771,90

Avenida Mutum, 1250 N – Jardim das Orquídeas – CEP: 78.450-000 - Nova Mutum – Mato
Grossowww.novamutum.mt.gov.br – Telefax: ** 65 3308 5400

Prefeitura Municipal de Nova Mutum
Estado de Mato Grosso
CNPJ 24.772.162/0001-06

referência DFL
236.

152730-4 225883 Un

Revelador para ﬁlme radiográﬁco dental frasco com
50
475ml

7,75

387,50

237.

181505-9 225867 Un

Rolo para esterilização de papel/plás.co, tamanho 10,0
10
cm x 50 mm rolo com 100mts

29,72

297,20

238.

286765-6 225869 Un

Selante para fóssulas e ﬁssuras, fotopolimerizável por luz
50
visível, bisnaga com 2 g

18,11

905,50

239.

171417-1 225904 Un

Seringa Carpule de inox

24,78

371,70

240.

45910-0

Solução de ﬂuoreto de sódio 0,2% para bochecho
100
semanal frasco de 500ml

9,08

908,00

241.

397654-8 204658 Un

Solução hemostá.ca à base de cloreto de alumínio,
indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos 20
onde um controle de sangramento se faz necessário.

12,67

253,40

242.

225931-1 225913 Un

Sonda exploradora n°5

15

6,01

90,15

243.

4990-5

Sonda periodontal milimetrada

25

17,25

431,25

244.

135843-0 185723 Un

Sugador descartável pacote com 40 unidades

600

4,70

2.820,00

245.

135843-0 225871 Un

Sugador odontológico cirúrgico estéril descartável

500

1,18

590,00

246.

375243-7 822615 Un

Taça de borracha para proﬁlaxia

50

1,25

62,50

247.

242469-0 225907 Un

Tesoura Iris 11,5 cm reta

20

14,59

291,80

248.

11321-2

Tira transparente de poliéster tamanho
1,20x0,05mm caixa com 50 unidades.

40

1,28

51,20

249.

375607-6 225873 Un

Tricresol formalina, frasco 10ml

30

4,86

145,80

250.

40833-6

225875 Un

Verniz de ﬂuoreto de sódio a 5% bisnaga com 10ml

30

18,37

551,10

251.

17666-4

225876 Un

Verniz forrador de cavidades frasco de 15ml

30

7,49

224,70

225870 Un

225926 Un

225872 Un

15

10MMX

TOTAL R$ 353.137,05
* Obrigatória a apresentação de amostras para os itens 4, 170, 184,200 e 215(do Lote I) , no momento de
julgamento do item da licitação, sob pena de desclassiﬁcação.
LOTE II – EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – MATERIAL PERMANENTE - SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2182/2017
Código
Item
TCE
1.

Código

Un. Descrição

230944-0 187514 Un

Valor
Quan
Unit.
t.
R$

Aparelho de ultrassom e jato de bicarbonato para 08
proﬁlaxia, com válvulas solenoides que cortam e liberam
instantaneamente a passagem de ar e água, fazendo com
que a mistura de ambos se dê somente na saída (parte
externa) da caneta de bicarbonato. O ultrassom
piezoelétrico é a.vado por pas.lhas cerâmicas com
frequência de no mínimo 30.000Hz, peça de mão

Valor Total
R$

2.740,69 21.925,52
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autoclavável, seletor automá.co do modo de operação
(ultrassom ou jato de bicarbonato) ao re.rar uma das
canetas do suporte, alta frequência na ponta a.va,
formando uma ﬁna névoa de água, sem que haja
gotejamento, 5 níveis de potência do ultrassom: baixa,
baixa/média, média, média/alta e alta, .ps (pontas) com
vários modelos: periodon.a, endodon.a, denUs.ca,
prótese e preparação cavitária; peça de mão produzida em
alumínio anodizado, ajuste no painel do volume de água e
do bicarbonato independentes, tampa do reservatório de
bicarbonato com visualizador, entrada de ar e água com
bitolas desiguais, pedal de acionamento único, Frequência:
50/60 Hz; Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI;
Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; voltagem: bivolt
ou 110v.

217344 Un

Avental de chumbo adulto com protetor de .reoide –
comprimento 76 cm, largura 60 cm, caracterís.cas
adicionais com equivalência de 0,25 mm de chumbo, 02
ﬂexível, aplicação proteção radiológica. Registro ANVISA e
Garan.a de no mínimo 5 anos.

310,01

620,02

293786-7 189958 Un

Avental de chumbo uso proﬁssional com protetor de
.reoide – tamanho 110x60cm com 0,25 mm PB. Registro 02
ANVISA e Garan.a de no mínimo 5 anos.

492,13

984,26

4.

425730-8 822585 Un

Avental de chumbo infan.l com protetor de .reoide,
reves.do em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e
fechamento em velkron. Proteção equivalente de 0,25 a 02
0,50 mm de PB, uso odontológico. Registro ANVISA e
Garan.a de no mínimo 2 anos.

266,85

533,70

5.

183472-0 819203 Un

Des.lador de água, bivolt ou 110v, capacidade de água
05
des.lada de 3,8 litros.

748,75

3.743,75

6.

395328-9 177657 Un

Fotopolimerizador com sonda de ﬁbra óp.ca de 8 mm de
diâmetro, sistema de iluminação .po LED, sem ﬁo, com
05
protetor de luz, com bateria interna, com base
carregadora.110V

672,33

3.361,65

7.

45917-8

617,50

7.410,00

2.

3.

32014-5

822668 Un

Instrumento de mão, caneta de baixa rotação, contra 12
ângulo com encaixe universal, cabeça ﬁxa, esterilizável em
autoclave até 135°C transmissão 1:1 passível de uso com
broca .po “AR” e “FG”, sistema de troca de broca
convencional, recar.lha sod, mínimo DE 5.000 rpm –
Máximo de 20.000 rpm. Des.na-se para preparo cavitário
e acabamento e polimentos.
Qualidade igual a marca de referência kavo ou superior.
* obs. As canetas de baixa rotação (contra ângulo e peça
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reta) devem ser da mesma marca do micro motor devido
ao encaixe e correto funcionamento do produto.
Instrumento de mão, micro motor de baixa rotação com
encaixe borden 2 furos, spray para refrigeração por
condução interna, sistema de encaixe universal entra,
esterilizável em autoclave até 135°C acoplamento borden.
Mínimo DE 5.000 rpm – Máximo de 20.000 rpm para
trabalhos de preparo cavitário, proﬁlaxia com pasta
12
abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves
em prótese.
Qualidade igual a marca de referência kavo ou superior.
* obs. As canetas de baixa rotação (contra ângulo e peça
reta) devem ser da mesma marca do micro motor devido
ao encaixe e correto funcionamento do produto.

597,00

7.164,00

5089-0

Instrumento de mão, peça reta encaixada em micro motor
de encaixe Borden 2 furos, spray para refrigeração por
condução interna, sistema de encaixe universal Entra,
esterilizável em autoclave até 135°C, acoplamento Borden.
Mínimo de 5.000 rpm – Máximo de 20.000 rpm. Para
trabalhos como: preparo de cavidades, proﬁlaxia com
822670 Un.
12
pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos
leves de prótese.
Qualidade igual a marca de referência kavo ou superior.
* obs. As canetas de baixa rotação (contra ângulo e peça
reta) devem ser da mesma marca do micro motor devido
ao encaixe e correto funcionamento do produto.

406,17

4.874,04

4573-0

177780 Un

Mocho Odontológico ergonômico, sistema a gás de
regulagem da altura do assento e ajuste de inclinação do
encosto, cinco rodízios duplos, estofamento com espuma 10
espessa reves.do em laminado PVC sem costura e de fácil
assepsia, suporta até 250Kg.

572,64

5.726,40

11.

378105-4 211633 Un

Seladora de Papel Grau Cirúrgico, manual, compacta,
possui uma alavanca para selar e uma faca de duplo corte
para cortar o papel, largura da solda 13 mm de acordo
com o exigido pela ANVISA, solda ú.l 300 mm, possui 05
suporte para bobina, possui proteção para o suporte da
faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostá.ca,
110v;

280,50

1.402,50

12.

141833-5 822614 Un

Suporte para avental de chumbo para ser ﬁxado à parede
por parafusos e buchas, com apoio cilíndrico, fabricado em 02
aço inoxidável ou pintado.

203,74

407,48

13.

313018-5 819280 Un

213,18

213,18

8.

9.

10.

377948-3 822669 Un

Vibrador para gesso U.lizado para eliminar as bolhas de ar 01
nos materiais de moldagem e reves.mento de gesso.
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Garan.a de 18 meses,110V.
Qualidade igual ou superior a Marca de referência: VH
TOTAL R$ 58.366,50
* APRESENTAR CATÁLOGO DE TODO O LOTE 02 PARA ANÁLISE NO MOMENTO DE JULGAMENTO DE CADA ITEM
DAS PROPOSTAS.
2. JUSTIFICATIVA
Jus.ﬁca a compra de maneira a suprir às necessidades do Município, tendo em vista que os materiais são u.lizados
por todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), atendidos nas Unidades de Saúde. No ano de 2015,
atendendo ao programa Brasil sem Miséria, foi iniciado a confecção de Próteses Dentárias para a população
mutuense sendo necessário adicionar estes materiais e equipamentos de prótese. O Aparelho de Radiograﬁa
adquirido no ano de 2015 também necessita de materiais para o seu funcionamento, portanto, foram incluídos na
licitação, materiais para uso radiológico. O aparelho ultrassônico comprado no ano de 2015 foi de uma marca
diferente da que já vinha sendo u.lizada nas outras unidades de saúde, a parte a.va de uma marca não é
compaUvel com a outra marca, portanto, necessitamos incluir a ponta a.va compaUvel com o novo aparelho.
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA REQUERIDA PARA PARTICIPAÇÃO
As empresas interessadas em par.cipar do registro de preço/contratação deverão apresentar no dia da licitação os
seguintes requisitos técnicos:
a) Atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou ou
vem executando, sa.sfatoriamente, o fornecimento de materiais de consumo odontológico e material permanente
odontológico em condições e caracterís.cas semelhantes com o objeto desta licitação;
b) Apresentar autorização de funcionamento da empresa (AFE), emi.do pela ANVISA;
c) Apresentar Alvará Sanitário da Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual;
4.MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
4.1 O fornecimento será efetuado em remessa fracionada, nas quan.dades estabelecidas pela secretaria de saúde
mediante a ordem de fornecimento, com prazo de entrega não superior a 10 (dez) dias, após a solicitação através
da nota de autorização;
4.2 Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Saúde, situado na Avenida dos Pavões, 1748 W
– Residencial dos Ipês, no horário das 07h30min as 10h30min e das 13h30min as 16h30min de segunda a sexta
feira.
5. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS
5.1 Os produtos devem ser:
a) De alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias;
b) De excelente resistência e de modo a proporcionar segurança ao usuário;
c) Fornecer os produtos com 2/3 da validade total do produto na data de recebimento;
d) Entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, iden.ﬁcados, e em
perfeitas condições de armazenagem.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 Fornecer o objeto deste termo de referência, na ordem de fornecimento, isentos de defeitos de fabricação;
6.2 Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, assumindo exclusivamente a responsabilidade por
todas as despesas rela.vas à entrega do objeto, inclusive o frete;
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6.3 Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se veriﬁquem danos em
decorrência de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado
pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua subs.tuição, quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, improrrogáveis, contados da no.ﬁcação que lhe for entregue oﬁcialmente;
6.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa anuência da
Prefeitura Municipal de Nova Mutum;
6.5 Manter a garan.a e qualidade dos produtos de acordo com as especiﬁcações deﬁnidas no Edital e seus anexos e
o contrato;
6.6 Manter as condições de habilitação e qualiﬁcação técnica exigida no edital do pregão;
6.7 Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, ﬁscais,
trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto;
6.8 É de total responsabilidade da empresa vencedora informar a administração pública qualquer mudança que
houver na situação cadastral (CNPJ) da empresa, para após comprovação de regularidade, a devida efe.vação do
pagamento;
6.9 Fornecer junto com o material as notas ﬁscais acompanhadas da Cer.dão Nega.va da Seguridade Social (INSS),
e Cer.dão de Regularidade com Fundo de Garan.a por Tempo de Serviço (FGTS) devidamente atualizada.
7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1 Oferecer todas as informações necessárias para que a credenciada possa executar o objeto deste
credenciamento dentro das especiﬁcações;
7.2 Efetuar os pagamentos nas condições e prazos es.pulados;
7.3 Proporcionar todas as facilidades visando à boa execução do objeto do contrato;
7.4 Manter preposto, formalmente designado pela secretaria, para ﬁscalizar o Contrato.
8. DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento advindo do objeto da Ata de Registro de Preços será proveniente dos recursos dos órgãos
par.cipantes e será efetuado até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota ﬁscal/fatura
devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada;
8.1.1 A nota ﬁscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse
caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a ﬂuir a par.r da data de apresentação da nota ﬁscal/fatura
corrigida.
8.2 Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação
e qualiﬁcação exigidas na licitação;
8.3 É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não es.ver de acordo com as
especiﬁcações deste instrumento;
8.4 Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
8.4.1 Documentação rela va à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garan a por Tempo
de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Cer dão Nega va do Contribuinte
Municipal.
9.AVALIAÇÃO DO CUSTO
9.1 O valor máximo global é de R$ 411.503,55 (quatrocentos e onze mil, quinhentos e três reais e cinquenta e cinco
centavos);
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9.2 O custo es.mado foi apurado a par.r de mapa de preços constante do processo administra.vo, elaborado com
base em orçamentos recebidos de empresas: Dental Prime – Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares – Eireli,
CNPJ: 21.504.525/0001-34; Atas Pregão Presencial 110/2016 Nova Mutum;
LINK ÓRGÃOS PÚBLICOS (BANCO DE PREÇO) MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE:
hpps://www.bancodeprecos.com.br/Cotacoes/Editar/2249778
LINKS ÓRGÃOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE:
hpps://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/245726/
hpps://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/245707/
hpps://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/245712/
hpps://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/245716/
hpps://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/321525/
hpps://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/288842/
hpps://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/288837/
hpps://www.altotaquari.mt.gov.br/docs/anexos_licitacao/ef4fe490a742694f39fd3aab55244780.pdf?1511520964
hpps://www.altotaquari.mt.gov.br/docs/anexos_licitacao/ea9dab7e4eba5b3eb4b6bdd1506s843.pdf?1511521025
hpps://www.gp.srv.br/portaltransparencia/servlet/licitacoes?17
hpp://www.novaubirata.mt.gov.br/downloads/licitacoes/pregao-presencial/4686/
LINKS INTERNET MATERIAL DE CONSUMO:
hpps://silmes.lojavirtualfc.com.br/prod,idloja,21076,idproduto,3516881,anestesicos-anestesico-topico-gel-12g--dﬂ
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/277791/anestesico-citanest-3-dentsply100033
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/218138/anestesico-mepiadre-2-1100000-dﬂ100038
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/218169/anestesico-lidocaina-2-1100000-alphacaine-dﬂ100035
hpps://www.odontomaster.com.br/anestesico/anestesico-injetavel-sv/anestesico-mepivalem-3-sv-dla.html
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/alveolotomo-luer-curvo-golgran-102656
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/388701/rolete-dental-ss-plus100719
hpp://www.dentalsorria.com.br/moldagem/alginato/alginato-dencrigel-410-gr-dencril.html
hpp://www.dentalaccess.com.br/produtos/0,16044_alavanca-apical-reta-301-adulto-golgran
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/10072/agulha-gengival-injex100029
hpp://magazinemedica.com.br/produtos/visualiza/sku/5568/?
gclid=EAIaIQobChMIoZ_Cl72M1wIVDY5pCh1mnQ_UEAQYBCABEgI4VfD_BwE
hpp://magazinemedica.com.br/produtos/visualiza/sku/177/?
gclid=EAIaIQobChMI9cm3xLyM1wIVC5RpCh2gnQayEAQYASABEgISRfD_BwE
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/347968/condicionador-de-acido-fosforico-apaque-gel-37biodinamica100317
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/13312/afastador-labial-frontal-expandex-maquira102253
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/506952/abridor-molt-infan.l-golgran102399
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/771008/aplicador-de-hidroxido-de-calcio-dycal-duplo-angulado---fava
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/344677/aplicador-dycal-reto-oitavado-golgran100905
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/629040/ﬁta-banda-matriz-metalica---preven
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/659030/ﬁta-banda-matriz-metalica-orthomasther---aaf
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/385014/bicarbonato-de-sodio-airon-extra-ﬁno-maquira101649
hpps://www.suryadental.com.br/broca-carbide-19mm-fg-n-57-kavo.html
hpp://www.dentalweb.com.br/brunidores-n-33-e-n-29.html
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/323900/cabo-para-espelho-golgran100948
hpp://www.icevirtual.com.br/produto/1008/calcadordehollembackn6
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hpp://www.icevirtual.com.br/produto/686/calcadorwardn01
hpp://www.icevirtual.com.br/produto/688/calcadorwardn02
hpp://www.icevirtual.com.br/produto/687/calcadorwardn01
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/644395/camara-escura-para-revelacao---protecni
hpps://www.dentalodonthomaz.com.br/consultorios/medicamentos/cariosta.co/cariosta.co-cariestop-12biodinamica/
hpps://www.suryadental.com.br/cartao-raio-x-2-furos-c-100-adulto-dallas.html
hpp://www.dentalmaster.com.br/cera-7-lysanda/p
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/642391/cera-u.lidade---dentbras
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/427332/an.ssep.co-bucal-riohex-012--rioquimica
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/295269/an.ssep.co-para-degermacao-da-pele-riohex-1lrioquimica102797
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/295337/an.ssep.co-para-degermacao-da-pele-riohex-1lrioquimica102798
hpp://loja.lojamaisfacil.com.br/loja/produto-182105-1922-colgadura_para_radiograﬁa_clips
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/23035/cuba-de-borracha-media---ogp
hpps://www.dentalodonthomaz.com.br/consultorios/medicamentos/cura.vo-alveolar/alveolex-10grs-biodinamica/
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/214697/evidenciador-de-placa-eviplac-frasco-biodinamica101696
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/24355/cortante-de-black-duplo-recortador-de-margem-gengival---fava
hpps://www.americanas.com.br/produto/6937870/creme-dental-sorriso-dentes-brancos-90g
hpp://www.ultrafarma.com.br/produto/detalhes-1621/creme-dental-infan.l-tandy-tuk-fruk-com-50-gramas.html
hpps://www.odontomaster.com.br/cureta-lucas-fava.html;hpp://www.promodental.com.br/loja/014249/curetalucas—86.html;hpps://www.suryadental.com.br/descolador-molt-9-millenium-25-24golgran.html;hpp://www.hospitalardistribuidora.com.br/produto/detergente-enzima.co-4-enzimas-ciclozime-ciclofarma/16824;hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/543940/envelope-autoselante-70mm-x-230mmhospﬂex102771;hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/759396/escova-dental-adulto-macia---medﬁo;hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/759402/escova-dental-infan.l-macia---med-ﬁo
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/13210/escova-robinson-preven102163
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/537468/escova-para-limpeza-de-brocas-preven102164
hpp://www.promodental.com.br/loja/001185/esculpidor-hollemback-3s-.html
hpp://www.promodental.com.br/loja/005985/esculpidor-lecron--5-sg.html
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/733778/espatula-para-gesso-cabo-plas.co---nova-ogp
hpp://www.biodental.com.br/p/espatulas/espatula-24-fava2974/6510;hpps://www.odontomaster.com.br/espatula-n-70fava.html;hpps://www.drluvas.com.br/dental/espelho-bucal-numero-05-ssplus?
gclid=EAIaIQobChMItdK7vvqa1wIVygmRCh3XqQTjEAMYASAAEgJHofD_BwE
hpp://www.dentalspeedgraph.com.br/modelo/estojo-inox-perfurado-26x12x6cm-golgran-11889?
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/eugenol-20ml-k-dent-102986
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/18667/ex.rpa-nervos---mk-life
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/faca-inox-para-gesso-cabo-de-plas.co-orto-central-108281
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/354652/ﬁlme-radiograﬁco-insight-oclusal-io41-fspeedcarestream101811/t/10;hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/ﬁlme-radiograﬁco-periapical-e-speed-adulto103061
hpp://www.odontoplus.com.br/radiologia-2/Filme-Radiograﬁco-1/ﬁlme-periapical-infan.l-com-100-insight-.phtml
hpps://www.althis.com.br/nylon-cu.cular-5-0-comp-45-cm-ag-3-8-trg-2-0-cm.html
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hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/10121/ﬁo-de-sutura-seda-preta-trancada-ct17-technew100069
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/775853/ﬁo-dental---hillo
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/513509/ﬁta-para-autoclave-cremer101968
hpps://www.onofre.com.br/creme-ﬁxador-de-dentadura-corega-ultra-sem-sabor-19g/54050/05
hpps://www.suryadental.com.br/ﬁxador-475-ml-prodak.html
hpp://ultrafarma.com.br/produto/detalhes-24009/solu%C3%A7%C3%A3o-otol%C3%B3gica-ﬂuocinolona-polimixina-b--neomicina--lidoca%C3%ADna---geolab---gen%C3%A9rico.html
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/ﬂuor-gel-topex-neutro-200ml-nova-dﬂ-103216
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/15234/forceps-adulto-golgran102720
hpps://www.suryadental.com.br/bo.cao-forceps-infan.l-golgran.html
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/forceps-adulto-210-golgran-103233
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/formocresol-10ml-biodinamica-103323
hpp://www.dentalsorria.com.br/cimentos/cimento-hidroxido-de-calcio/hidroxido-de-calcio-p-a-maquira.html
hpp://www.dentalweb.com.br/iodoformio.html
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/607871/ionomero-de-vidro-ionglass---maquira
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/607857/ionomero-de-vidro-ionglass---maquira
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/510386/moldeira-rasa-perfurada-adulto-de-aluminio-kit-com-8untecnodent101919;hpp://www.promodental.com.br/loja/015924/kit-higiene-bucal-infan.l-.html
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/10126/lamina-de-bisturi-de-aco-carbono-esteril-lamedidsolidor100073;hpp://www.ﬁbracirurgica.com.br/lamina-bisturi-esteril-nr-15-c--100-un--6476/p
hpp://www.dentalsorria.com.br/lamparina-se.html
hpp://www.dentalmaster.com.br/lencol-camurca-jon/p
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/lima-kerr-1a-serie-15-40-25mm-tdka-108932
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/lima-kerr-1a-serie-15-40-31mm-tdka-108934
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/lima-hedstroem-1a-serie-15-40-25mm-tdka-108938
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/lima-hedstroem-1a-serie-15-40-31mm-tdka-108940
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/24328/lima-para-osso---fava
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/obturador-provisorio-coltosol-c-20g-coltene-102799
hpps://www.biodente.com.br/cimentos/cimento-restaurador-interim-kit.html
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/25142/aplicador---allprime
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/378214/lubriﬁcante-para-instrumentos-maqspray-maquira101794
hpp://www.dentalmedsul.com.br/produto/paramonoclorofenol-com-furacin-maquira-69093
hpp://www.dentalsorria.com.br/moldagem/pasta-impress-o/pasta-p-moldagem-lysanda.html
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/21006/pasta-proﬁla.ca-prophycare---allplan
hpp://www.ﬁbracirurgica.com.br/pinca-clinica-p--algodao-n%C2%BA-17-abc-instrumentos-702915/p
hpps://www.dentalodonthomaz.com.br/consultorios/den.s.ca/pedra-pomes/pedra-pomes-100grs-aaf-do-brasil/
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/767223/placa-de-vidro-lisapolida---golgran
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/760132/ponta-ultrassonica-perio-supra---denwlex
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/760118/ponta-ultrassonica-perio-e---denwlex
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/760125/ponta-ultrassonica-perio-sub---denwlex
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/508369/porta-agulha-castroviejo-reto-especial-com-wideagolgran102330;hpps://www.biodente.com.br/acessorios-diversos/porta-algodao-rolete-inox.html
hpp://cirurgicapassos.com.br/porta-algodao-08-x-08-cm-inox.html
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/porta-amalgama-plas.co-rosa-maquira-108319
hpps://www.suryadental.com.br/porta-matriz-toﬄemire-golgran.html
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hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/12739/posicionador-radiograﬁco-maquira101820
hpp://www.dentalspeedgraph.com.br/modelo/pote-dappen-plas.co-color-autoclavavel-sor.do-4931
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/376920/revelador-raytec-plus-caithec103196
hpp://www.dentalferraz.com.br/p/554/rolo-papel-plas.co-tubular-pautoclave---packgc---tam-10cm-x-100-m
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/840476/selante-yseal---yller
hpp://www.biodental.com.br/p/seringa-carpule/seringa-carpule-reﬂuxo-golgran-1376/2149
hpps://dentalparana.commercesuite.com.br/ﬂuor-ﬂuorsul-0-2-para-bochecho-semanal-500-ml-pr-1426181149.htm;hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/11099/solucao-hemosta.ca-hemopare-maquira100663
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/24329/sonda-exploradora---fava
hpp://www.biodental.com.br/p/sonda-milimetrada/sonda-milimetrada-goldman-fox-color-fava-3213/7057
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/11183/sugador-descartavel-monoart-euronda100727
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/sugador-cirurgico-c-40-maquira-104394
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/taca-de-borracha-p-proﬁlaxia-unid-microdont-104521
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/11628/tesoura-iris-golgran101088
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/tricresol-formalina-10ml-maquira-104239
hpp://www.dentalmedsul.com.br/produto/verniz-forrador-de-cavidades-cavi.ne-ss-white-68923
hpp://www.dentalspeedgraph.com.br/modelo/prime-bond-21-3439
hpp://www.dentalsorria.com.br/instrumentais/afastador/afastador-minessota-golgran.html
hpps://www.suryadental.com.br/alavanca-infan.l-seldin-reta-cb-ﬁno-golgran.html
hpps://www.dentalgu.erre.com.br/produto/alavanca-seldin-adulto-reta-2-millennium-102641
hpps://www.suryadental.com.br/alavanca-infan.l-seldin-1l-esquerda-cb-oco-golgran.html
hpps://www.suryadental.com.br/alavanca-infan.l-eldin-1r-direito-cb-oco-golgran.html
hpp://www.clareadordental.net.br/alavanca-seldin-reta-infan.l-2-golgran-p3747
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/568615/amalgama-gs-80---sdi
hpps://www.suryadental.com.br/broca-carbide-fg-19mm-angelus-prima-dental.html
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/11417/broca-carbide-pm-de-baixa-rotacao-wilcos100914
hpps://harteinstrumentos.com.br/produto/odontologia/broca-carbide-esferica-6/
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/18841/broca-carbide-esferica-ca-prima---angelus
hpp://www.ortodente.com/todas-categorias/brocas/arkansas-broca-shofu-formato-pera.html
hpp://www.ortodente.com/todas-categorias/brocas/broca-shofu-arkansas-formato-esferica-c-1-unid.html
hpps://dentalspeed.com/modelo/broca-tungstenio-agulha-corte-cruzado-ﬁno-8010?
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/11434a/ponta-diamantada-esferica---fava
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/11598e/ponta-diamantada-conica-inver.da---microdont
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/11598f/ponta-diamantada-conica-extremidade-em-chama---microdont
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/11598d/ponta-diamantada-chama---microdont
hpps://www.odontomaster.com.br/broca-e-ponta/ponta-diamantada/ponta-diamantada-cilindrica-extremidadeplana-microdont.html;hpps://www.odontomaster.com.br/broca-e-ponta/ponta-diamantada/ponta-diamantadaconica-extremidade-arredondada-microdont.html
hpps://www.odontomaster.com.br/broca-e-ponta/ponta-diamantada/ponta-diamantada-fg-kavo.html
hpps://www.suryadental.com.br/brocas/brocas-endo-z/broca-endo-z-fg-23mm-angelus-prima-dental.html
hpps://harteinstrumentos.com.br/produto/odontologia/broca-703/
hpps://dentalspeed.com/modelo/broqueiro-em-aluminio-60-furos-sor.do-fg-8337?
hpps://dentalspeed.com/modelo/broca-zecrya-extra-longa-28-mm-3851
hpp://www.dentalsorria.com.br/hidroxido-de-calcio-hydro-c-dentsply.html
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/707328/cunha-de-madeira---iodontosul
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hpps://www.novaendovita.com/loja/instrumentais/cureta-gracey-fava/?
gclid=EAIaIQobChMIiYyE3te01wIVEoKRCh0fIAQJEAQYAyABEgJLEvD_BwE
hpp://www.dentalweb.com.br/discos-de-lixa-p-acabamento-e-polimento-praxis-tdv.html
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/392524/disco-diamantado-dupla-face-fava100360
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/804836/disco-de-carborundum-dentorium---labordental
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/699906/escova-de-polimento-ﬂanela---odontomega
hpps://www.suryadental.com.br/espatula-resina-n2-.tanio-prisma.html
hpps://www.suryadental.com.br/espatula-resina-n5-.tanio-prisma.html
hpp://www.dentalsorria.com.br/protese/gesso/gesso-especial-troquel-4-1kg-polidental.html
hpp://www.dentalsorria.com.br/protese/gesso/gesso-pedra-asfer.html
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/510386/moldeira-rasa-perfurada-adulto-de-aluminio-kit-com-8untecnodent101919;hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/261578/.ra-de-lixa-de-poliester-para-acabamentoproximal-tdv102837;hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/18651/.ra-de-lixa-de-aco---preven
hpp://dentalbrindes.com.br/products/Kit-Macro-Modelo-Escova%E7%E3o-Gigante-Com-Macro-Escova.html
hpps://dentalspeed.com/modelo/mandril-p-pecas-de-mao-discos-e-serras-4063
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/11568/pedra-aﬁar-goiva-186-golgran101037
hpps://www.suryadental.com.br/ponta-kit-ca-resina-com-07-sor.do-enhance-dentsply.html
hpps://harteinstrumentos.com.br/produto/medicina/porta-agulha-mayo-hegar-20cm-comvidea/;hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/10933/resina-microhibrida-z100-3m-espe100554
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-ﬁltek-z250-xt-3m-espe100537
hpp://www.dentalsorria.com.br/resina-ﬁltek-z250-xt-3m.html
hpp://www.dentalmedsul.com.br/produto/resina-duraﬁll-vs-heraeus-kulzer-68484
hpp://www.dentalsorria.com.br/resina-ﬂuida-natural-ﬂow-dﬂ.html
hpp://compredomus.com.br/produto/.ra-de-poliester-transparente-10x120x05-c50-preven/
LINKS INTERNET MATERIAL PERMANENTE:
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/860214/jato-de-bicarbonato-e-ultrassom-jet-laxis-sonic-led---schuster
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/13241/avental-de-rx-para-paciente-adulto-n-mar.ns102192
hpp://www.nmar.ns.com.br/p-1571485-Avental-Proﬁssional-110x60cm-0,25mm_Pb-com-Protetor-de-Tireoide--NM010;hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/16420/avental-rx-para-paciente-adulto-n-mar.ns103137
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/12612/des.ladora-de-agua-cristofoli101723
hpp://www.dentalsorria.com.br/fotopolimerizador-biolux-plus-bioart.html
hpp://www.dentals.lo.com.br/produto/ﬁsiomocho-odontologico-kavo-klinic/5040
hpp://www.dentalcaliari.com.br/vibrador-de-gesso-essence-dental-vh
hpps://dentalspeed.com/modelo/baixa-rotacao-contra-angulo-500-7663
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/539295/peca-reta-500-kavo102286
hpps://dentalspeed.com/modelo/peca-reta-5007665&gclid=EAIaIQobChMI1d7yo_G91wIVCAWRCh32Dw9OEAAYAiAAEgIRFfD_BwE
hpp://www.lojadeautoclaves.com.br/p/1944/seladora-selamax-plus---ecel
hpps://www.dentalcremer.com.br/produto/539004/suporte-de-avental-rx-aco-1020-n-mar.ns102190
9.3 E serão empenhadas nas seguintes dotações:
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Material de Consumo:
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3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
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235 – Reduzido
Material Permanente:
06.002.10.301.0118.1118 – Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes para as Un. Básicas de Saúde
4.4.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente
198 – Reduzido
10. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.1 Os bens serão recebidos:
.Provisoriamente, a par.r da entrega, para efeito de veriﬁcação da conformidade com as especiﬁcações constantes
do edital e da proposta;
.Deﬁni.vamente, após a veriﬁcação da conformidade com as especiﬁcações constantes do edital e da proposta, e
sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento provisório.
10.1.1 Na hipótese de a veriﬁcação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo ﬁxado,
Reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento deﬁni.vo no dia do esgotamento do prazo.
11. CONTROLE DA EXECUÇÃO
11.1 A ﬁscalização da contratação será exercida por Divanildo de Arruda Grossklaus e subs.tuta Jaqueline
Leidentz, ao qual compe.rá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência à Secretária de Saúde;
11.2 O ﬁscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
12.DO PRAZO
12.1 A presente contratação terá o prazo de vigência por (12) meses.

______________________________
Tathiane Dalmut Isoton
Responsável pela elaboração do termo

_____________________________
Anke Helga Schwabe
Secretaria Municipal De Saúde
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N. _____2018
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (doze) meses contados a par.r da data de assinatura da presente ata.

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida Mutum n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, em Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob
o nº 24.772.162/0001-06, neste ato representada pelo Ordenador de Despesa e Secretário de Administração, Sr.
GEDER LUIZ GENZ, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 587.950.060 – 87 e RG sob o nº
805.678.657-1 SSP/RS, em Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE e a empresa_____________________________________, situada na ______________________, nº
_______, ____, Bairro ______, cidade de __________- Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº
_________________e inscrição estadual sob o nº ______________, neste ato representado pelo
Sr_____________________________, inscrito no CPF sob o nº _____________e RG sob o nº _____________,
residente e domiciliado na Rua ________, nº _____, Bairro ______,cidade ________- Estado de Mato Grosso,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente instrumento de contrato de
fornecimento que será regido pela Lei Federal n. 8.666/93, e suas respec.vas alterações e pelo disposto nas
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto aquisição de material odontológico (de consumo e permanente) para atender
as Unidades de Saúde do Município, conforme condições e especiﬁcações descritas a seguir:
LOTE I – MATERIAL ODONTOLÓGICO - DE CONSUMO - SICITAÇÃO 2179/2017
Item Código TCE Código

Un. Descrição

Quant.

1.

123980-5

219427

Un

Abridor de boca adulto

20

2.

14500-9

174465

Un

Abridor de boca infan.l

20

3.

104762-0

225909

Un

Abridor de Boca Molt 10 cm

15

Un

Ácido fosfórico 37%, gel de base aquosa contendo ácido fosfórico
37% de baixa viscosidade e com propriedade .xotrópica com corante
400
azul-claro, para condicionamento de esmalte e den.na, seringa 3 g.
Pacote com 3 unidades. Trazer amostra na licitação.

4.

375182-1

822572

5.

399382-5

225763

Un

Adesivo den.nário – 4ML fotopolimerizável de frasco único, primer e
adesivo em um frasco só, contém resinas elastoméricas e acetona
como solvente, apresentar baixa viscosidade e alto poder de 200
penetração nas estruturas den.nárias, com liberação de ﬂúor, forma
zona híbrida uniforme e estável.

6.

299783-5

225886

Un

Afastador Minnesota

15

7.

33618-1

205281

Un

Água oxigenada 10 volumes frasco com 1 litro

30

Valor
Marc
Unit.
a
R$
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8.

78189-4

225764

Un

Agulha gengival curta descartável 30G caixa com 100 unidades

100

9.

140335-4

225765

Un

Agulha gengival extracurta descartável caixa com 100 unidades

70

10.

5088-1

225766

Un

Agulha gengival longa descartável 27G caixa com 100 unidades

lts

Alavanca adulta apical reta goiva REF 301

70

11.

5058-0

822579

Un

20

12.

268930-8

822577

Un

Alavanca infan.l reta

20

13.

5063-6

822575

Un

Alavanca infan.l seldin 1L

20

14.

5064-4

822576

Un

Alavanca infan.l seldin 1R

20

15.

268930-8

822578

Un

Alavanca infan.l Seldin reta n2

20

16.

268931-6

225888

Un

Alavanca Seldin adulto n2 reta

20

17.

76864-2

822749

Un

Alginato para impressões odontológicas com presa normal, coloração
rosa durante a espatulação e retorna a cor branca indicando o
momento ideal para remoção da boca na sua total geleiﬁcação, boa
consistência excelente elas.cidade e ó.ma compa.bilidade com o
gesso. Composto de alginato de potássio, sulfato de cálcio, diatomita, 200
óxido magnésio, tetrapirofosfato de sódio, ﬂuo.tanato de potássio,
álcool, fenoldaleína e aromas. Com tempo de manipulação 45 s,
tempo de trabalho 1 m e 10 s, tempo de moldeira na boca 1 m e 30 s,
tempo de presa 2 m e 40 s.

18.

18456-0

822580

Un

Algodão odonto rolete c/ 100 und, produzido com ﬁbras 100%
naturais e selecionadas; formato cilíndrico e consistência macia. Para
750
afastamento de bochecha, pacote com 100 unidades

19.

241861-4

822748

Un

Alveolótomo curvo odontológico

20

20.

397338-7

225767

Un

Amálgama de Prata em cápsulas de 1 porção, contendo Ag 40%, Sn
31,3%, Cu 28,7% e Hg 47,9% de presa regular, parUculas esferoidais
irregulares, resistência à compressão (1 h) 225 mpa (32,625 psi) e (24
1.000
h) 510 mpa (73,950 psi), resistência à tração diametral (1 h) 22mpa
(3,190 psi) e (24 h) 54mpa (7,830 psi) e creep em 7d de 0,1%
alteração dimensional +2um/cm.

21.

227707-7

225770

Un

Anestésico injetável com cloridrato de mepivacaína HCI 3% sem vaso
150
constritor caixa com 50 tubetes

22.

261448-0

225768

Un

Anestésico injetável com cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina
150
1/100.000 cx com 50 tubetes

23.

299537-9

225769

Un

Anestésico injetável com cloridrato de mepivacaína 2% com
200
epinefrina 1/100.000 cx com 50 tubetes

24.

398507-5

225771

Un

Anestésico injetável com cloridrato de prilocaína 3% com felipressina
200
0,03 UI/ml cx com 50 tubetes

25.

188626-6

225772

Un

Anestésico tópico para aplicação tópica oral ou na mucosa, com 200
200
mg de benzocaína por grama, frasco com 12 g

26.

5037-7

225894

Un

Aplicador Hidróxido de Cálcio Angulado de Ponta Dupla

20

27.

5037-7

822586

Un

Aplicador Hidróxido de Cálcio reto

20

28.

11326-3

225774

Un

Banda matriz de aço 5 mm rolo com 500 mm

50
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29.

11327-1

225775

Un

Banda matriz de aço 7 mm rolo com 500 mm

25

30.

176400-4

225776

Un

Bicarbonato de sódio granulação extraﬁna sabor morango para jato
150
de proﬁlaxia frasco de 500 g

31.

312149-6

822594

Un

Broca carbide cilíndrica para alta rotação 57

50

32.

136085-0

822587

Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 1

50

33.

42115-4

822590

Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 2

50

34.

94202-2

822591

Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 3

50

35.

5318-0

225777

Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 4

50

36.

42484-6

225778

Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 5

50

37.

42485-4

225779

Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 6

50

38.

264978-0

822595

Un

Broca carbide esférica 6 para peça de mão reta

50

39.

59905-0

225780

Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 03

50

40.

5315-5

225781

Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 04

50

41.

65898-7

225782

Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 05

50

42.

5316-3

225783

Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 06

50

43.

136086-8

822592

Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 07

50

44.

61718-0

822593

Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 08

50

45.

361955-9

203296

Un

Broca cirúrgica 701

50

46.

361956-7

225784

Un

Broca cirúrgica 702

50

47.

361946-0

822602

Un

Broca cirúrgica 702HL

50

48.

395836-1

822597

Un

Broca cirúrgica 703HL 25 mm

50

49.

181511-3

822618

Un

Broca de alta rotação para polimento de resina composta cor branca
50
formato chama.(Tipo Shofu)

50.

266936-6

822619

Un

Broca de alta rotação para polimento de resina composta cor branca
50
formato esférica.(Tipo Shofu)

51.

181510-5

822479

Un

Broca de alta rotação para polimento de resina composta cor branca
50
formato pera.(Tipo Shofu)

52.

146859-6

822625

Un

Broca de tungstênio para peça de mão reta de corte cruzado ﬁno para
15
acabamento de resina acrílica e metal. Formato agulha

53.

399163-6

225785

Un

Broca diamantada nº 1011

200

54.

374885-5

225786

Un

Broca diamantada nº 1012

200

55.

17657-5

225787

Un

Broca diamantada nº 1013

200

56.

5325-2

225788

Un

Broca diamantada nº 1014

200

57.

254258-7

225789

Un

Broca diamantada nº 1014 HL

200

58.

399164-4

225790

Un

Broca diamantada nº 1015

200

59.

399175-0

225791

Un

Broca diamantada nº 1016

200

60.

374890-1

225792

Un

Broca diamantada nº 1016 HL

200

61.

5329-5

225793

Un

Broca diamantada nº 1034

70
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62.

40315-6

225794

Un

Broca diamantada nº 1035

70

63.

20661-0

225795

Un

Broca diamantada nº 1045

70

64.

5331-7

225796

Un

Broca diamantada nº 1090

70

65.

30788-2

225797

Un

Broca diamantada nº 1112F

70

66.

30790-4

225798

Un

Broca diamantada nº 1190F

70

67.

38651-0

225799

Un

Broca diamantada nº 2135F

70

68.

40729-1

225800

Un

Broca diamantada nº 3018

70

69.

27378-3

225801

Un

Broca diamantada nº 3168F

70

70.

5339-2

822616

Un

Broca diamantada nº 3168FF

50

71.

27379-1

225802

Un

Broca diamantada nº 3195F

70

72.

5340-6

822617

Un

Broca diamantada nº 3195FF

50

73.

28354-1

225803

Un

Broca diamantada nº 3203

70

74.

353688-2

197283

Un

Broca Endo Z

50

75.

127790-1

822598

Un

Broca para peça de mão reta 699

50

76.

127791-0

822599

Un

Broca para peça de mão reta 700

50

77.

395836-1

822600

Un

Broca para peça de mão reta 703

50

78.

85291-0

225804

Un

Broca Zecrya para alta rotação extralonga 28 mm

50

79.

77328-0

225919

Un

Broqueiro autoclavável para 60 ponteiras para brocas de alta e baixa
10
rotação e curtas e longas

80.

5008-3

225915

Un

Brunidor para amalgama N 29

15

81.

5011-3

225914

Un

Brunidor para amalgama N 33

15

82.

356034-1

225912

Un

Cabo para espelho n°5

50

83.

5022-9

225898

Un

Calcador Holemback nº6

15

84.

255691-0

822631

Un

Calcador para amálgama .po WARD com N 01

15

85.

255696-0

822632

Un

Calcador para amálgama .po WARD com N 02

15

86.

255698-7

822633

Un

Calcador para amálgama .po WARD com N 03

15

87.

31336-0

822634

Un

Câmara escura para revelação radiográﬁca, material acrílico,
superjcie externa branca com alto-brilho, e parte interna preta sem
brilho.(acompanha 4 copos com tampa sem dobradiças e visor 03
removível em acrílico laranja) Tamanho: comprimento 34 cm, largura
24 cm, altura 19,5 cm.

88.

286768-0

225805

Un

Cariostá.co frasco 10ml

20

89.

32471-0

225877

Un

Cartão para Radiograﬁa com 2 furos pacotes com 100 unidades

100

90.

20437-4

822635

Un

Cera odontológica 7. Caixa contendo 18 lâminas

20

91.

371058-0

822636

Un

Cera odontológica u.lidade.

20

92.

0000917

172367

Un

Clorexedina bochecho 0,12% frasco 1000ml

50

93.

261287-9

225807

Un

Clorexidina degermante 2% frasco 1000ml

30

94.

157565-1

225806

Un

Clorexidina degermante 4% frasco 1000ml

30
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95.

182520-8

225884

Un

Colgadura Individual para Radiograﬁa em aço inoxidável.

40

96.

375225-9

225808

Un

Composição de hidróxido de cálcio em pasta, para capeamento
pulpar, radiopaca, consistência ﬁrme, rígida, alta resistência a
dissolução do ácido fosfórico 37%, com coloração semelhante à da
den.na. Caixa com 01 tubo de pasta base 13 g, composta de ester
glicol saliciato, salicilato de me.la, sulfato de bário, dióxido de .tânio,
sílica e pigmento de óxido de ferro. 01 tubo de pasta catalisadora 11 100
g, composta de hidróxido de cálcio, óxido de zinco, pigmento de óxido
de ferro, estearato de zinco, e.l-tolueno, sufolamida e água
puriﬁcada. 01 bloco de mistura, com tempo de presa entre 02
minutos e meio e 03 minutos e meio. Válido por 3 (três) anos a par.r
da fabricação.

97.

431520-0

225811

Un

Corante de placa bacteriana pela ação da fuccina (solução) frasco de
15
10ml

98.

389406-1

225899

Un

Cortante de Black 26

15

99.

389406-1

225900

Un

Cortante de Black 28

15

Un

Creme dental adulto com concentração de 1.500 ppm de ﬂúor, a
concentração de ppm de composto de ﬂúor deverá estar estampada
no rótulo. Compostos de carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio,
sacarina sódica, pirofosfato tetrassódico, silicato de sódio,
500
polie.lenoglicol, sorbitol, carboxime.lcelulose, me.lparabeno,
proprilparabeno, composição aromá.ca e água, monoﬂourfosfato de
sódio – mpf. Acondicionado em tubo de plás.co, ﬂexível com 90
gramas. Conter prazo de validade.

100. 322953-0

822637

101. 322955-6

225818

Un

Creme dental infan.l com concentração de 1.100 ppm de ﬂúor, a
concentração de ppm de composto de ﬂúor deverá estar estampada
no rótulo, com baixa abrasividade. Livre de açúcar. Compostos de
sorbitol sílica, lauril sulfato de sódio, polie.lenoglicol,
1.000
carboxime.lcelulose, sacarina sódica, composição aromá.ca,
corante: vermelho (CI 16035), azul (42090), água. Acondicionado em
tubo de plás.co, ﬂexível com 50 gramas. Conter prazo de validade.
Sabor tuk-fruk.

102. 41130-2

819279

Un

Cuba média de borracha

10

103. 399384-1

822638

Un

Cunha colorida interdental pacote com 100 unidades

20

104. 18681-3

225812

Un

Cunha reﬂexiva interdentais pacote com 100 unidades

20

105. 0001906

225813

Un

Cura.vo alveolar frasco 10gr

30

106. 50776-8

225921

Un

Cureta de Lucas Cirúrgica N85

20

107. 5054-7

225920

Un

Cureta de Lucas Cirúrgica N86

20

108. 4977-8

225903

Un

Cureta Gracey 11/12

20

109. 4974-3

225901

Un

Cureta Gracey 5/6

20

110. 4975-1

225902

Un

Cureta Gracey 7/8

20

111. 300673-5

225885

Un

Descolador de Molt 9 cabo maciço.

30

112. 322818-5

225820

Un

Desincrustante a base de quatro enzimas para limpeza de
50
instrumentais, frasco com 5 litros
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113. 312130-5

819190

Un

Disco de lixa para acabamento e polimento dental, composto por
dorso de poliuretano coberto com abrasivo de óxido de alumínio, 30
caixa com 60 discos + mandril

114. 46443-0

822641

Un

Disco diamantado dupla face para peça de mão reta de corte ﬁno
05
para resina fotopolimerizável e metal cerâmicas

115. 46443-0

822642

Un

Disco diamantado dupla face para peça de mão reta de corte grosso
05
para resina acrílica e fotopolimerizável, metal e cerâmicas

116. 44964-4

822639

Un

Disco rígido de carborudum para peça de mão reta de corte grosso
500
para corte de metal.

117. 258771-8

822647

Un

Embalagem autoselante para esterilização cx com 100 unidades

200

118. 271578-3

174467

Un

Escova dental adulto

15.000

119. 168654-2

821978

Un

Escova dental infan.l

25.000

120. 312134-8

225822

Un

Escova de Robinson, reta, branca macia

200

121. 11346-8

225823

Un

Escova para broca em aço

10

122. 124403-5

822648

Un

Escova para polimento em resina acrílica para peça de mão reta .po
15
ﬂanela

123. 5045-8

822652

Un

Esculpidor holemback de amalgama 3S

124. 255688-0

820588

Un

Esculpidor lecron nº 05, material aço inoxidável, caracterís.cas
05
adicionais duplos

125. 65343-8

822653

Un

Espátula de inox com cabo plás.co, u.lizada para mistura de gesso.

05

126. 182758-8

225911

Un

Espátula de resina de .tânio thompson prisma ponta dourada n 02

50

127. 182758-8

822654

Un

Espátula de resina de .tânio thompson prisma ponta dourada n 05

50

128. 4994-8

822655

Un

Espátula para manipulação N24

20

129. 5005-9

822656

Un

Espátula para manipulação N70

20

130. 94554-4

225905

Un

Espelho bucal plano para cabo nº 5

150

131. 414215-2

819194

Un

Estojo de inox autoclavável 26x12x06

15

132. 290908-1

205287

Un

Eugenol frasco 20ml

20

20

133. 267704-0

225825

Un

Ex.rpa nervo, cabo curto metálico, colorido, tamanho 30 mm,
diâmetro de 25 mm, instrumento farpado, fabricado em aço 30
inoxidável, kit com 6

134. 65902-9

819278

Un

Faca de inox para gesso

135. 399758-8

822658

Un

Filme Radiográﬁco oclusal comprimento 7,70, largura 5,70 caixa com
02
25 unidades (Registro na ANVISA)

136. 28005-4

822657

Un

Filme Radiográﬁco periapical adulto caixa com 150 unidades

100

137. 224830-1

225879

Un

Filme Radiográﬁco periapical infan.l caixa com 100 unidades

50

138. 275602-1

822660

Un

Fio agulhado de nylon 5.0

500

139. 130693-6

822659

Un

Fio agulhado de seda 3.0

500

140. 222774-6

225826

Un

Fio dental rolo com 500 metros, com cera

50

141. 25408-8

822661

Un

Fita adesiva para autoclave, 19mmx30mt, ﬁta crepe a base de
50
celulose, .nta termoa.va, rolo 30 metros

05
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142. 85422-0

822662

Un

Fixador para dentadura em creme com embalagem plás.ca de 19 g,
50
sem sabor, com duração de 12 h

143. 375215-1

225880

Un

Fixador para ﬁlme radiográﬁco dental frasco 475ml

50

144. 328282-1

822664

Un

Fluocinolona acetonida + polimixina. Frasco com 10ml

100

145. 77146-5

225829

Un

Flúor tópico gel, neutro, incolor, .xotrópico, 2% de ﬂuoreto de sódio,
100
frasco 200ml

146. 5349-0

225897

Un

Fórceps Adulto 65

20

147. 375370-0

195963

Un

Fórceps Adulto 69

20

148. 5344-9

195970

Un

Fórceps infan.l nº1

10

149. 14044-9

195971

Un

Fórceps infan.l nº2

10

150. 14042-2

195972

Un

Fórceps infan.l nº3

10

151. 181895-3

195973

Un

Fórceps infan.l nº4

10

152. 5345-7

195974

Un

Fórceps infan.l nº5

10

153. 14040-6

822663

Un

Fórceps infan.l nº6

10

154. 5347-3

209854

Un

Fórceps nº 150

20

155. 14048-1

209855

Un

Fórceps nº151

20

156. 5313-9

209857

Un

Fórceps nº17

20

157. 14046-5

209858

Un

Fórceps Nº18 L

20

158. 14049-0

209859

Un

Fórceps nº18 R

20

159. 174138-1

195964

Un

Fórceps nº210

20

160. 374647-0

204634

Un

Formocresol

100

161. 181374-9

822665

Un

Gesso especial .po III pacote de 1 kg

70

162. 42467-6

171295

Un

Gesso especial .po IV pacote de 1 kg

70

163. 61717-2

822666

Un

Gesso pedra creme pacote de 1Kg

70

164. 290914-6

225833

Un

Hidróxido de cálcio P. A. Frasco de 10 gr

20

165. 321915-1

822673

Un

Iodofórmio em pó, frasco com 10 g

30

166. 398161-4

225834

Un

Ionômero de vidro de alta viscosidade líquida e pó para restauração,
50
na cor A2.

167. 261893-1

822672

Un

Ionômero de vidro de alta viscosidade líquida e pó para restauração,
70
na cor A3.

168. 255711-8

827156

Un

Jogos de moldeira de alumínio perfurada para dentados kit com 8
10
unidades

169. 66906-7

827157

Un

Jogos de moldeira de alumínio perfurada para desdentados kit com 8
10
unidades

170. 0001871

822651

Un

Kit de higiene dental com estojo plás.co, contendo uma escova
dental infan.l + creme dental de 50 g + ﬁo dental de 25 m. 15.000
Apresentar amostra.

171. 157006-4

822676

Un

Lamina 11 para cabo de bisturi odontológico número 3

1.000

172. 21462-0

822677

Un

Lamina 12 para cabo de bisturi odontológico número 3

1.000
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173. 21473-6

822678

Un

Lamina 15 para cabo de bisturi odontológico número 3

1.000

174. 440460-2

822679

Un

Lamparina de aço inox pequena com reﬁl de pavio

05

175. 11332-8

822680

Un

Lençol de camurça em couro para amalgama

15

176. 14465-7

819200

Un

Lima H 15/40 25 mm embalagem com 6 unidades

20

177. 5368-6

225930

Un

Lima H 15/40 31 mm embalagem com 6 unidades

20

178. 5294-9

225928

Un

Lima K 15/40 25 mm embalagem com 6 unidades

20

179. 5068-7

225929

Un

Lima K 15/40 31 mm embalagem com 6 unidades

20

180. 241954-8

822681

Un

Lima óssea para cirurgias odontológica

20

181. 89142-8

822682

Un

Lixa de acabamento e polimento dental, abrasivo a base de óxido de
alumínio e costado de poliéster. Tamanho das .ras com 4 mm de
largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação média
1.500
(cinza) e ﬁna(branca). Cada .ra com um centro neutro e transparente
(sem abrasivo) para introdução nas superjcies interproximais dos
dentes

182. 14146-1

225837

Un

Lixa de aço inoxidável e óxido de alumínio de 4 mm pacote com 12
20
unidades

183. 14146-1

822683

Un

Lixa de aço inoxidável e óxido de alumínio de 6 mm pacote com 12
20
unidades

184. 255712-6

185776

Un

Macromodelo dental com arcada superior, arcada inferior, língua e
ar.culador metálico ﬂexível, que permite posicionar na oclusão .po I,
oclusão .po II, oclusão .po III e mordida cruzada. Ideal para
treinamento de escovação dentária, de língua e uso de ﬁo dental.
12
Medidas: 10x10x12 cm. E uma Macroescova dental para
demonstração de escovação dentária, produzida em resina plás.ca;
com 36 cenUmetros de comprimento. Apresentar amostra na
licitação

185. 379084-3

822684

Un

Mandril com parafuso de discos e polidores para peça de mão reta

Un

Material Obturador provisório, composto por óxido de zinco, sulfato
de zinco hidratado, sulfato de cálcio, hemidratado, diatomácia da 70
terra, dibu.l dalato, copolímero – cloreto de polivinila, frasco 20 g

Un

Material restaurador intermediário. Kit com pó de 38 g e líquido de
50
15ml e colher dosadora e bloco de espatulação.

186. 116467-8

187. 152106-3

225847

827158

30

188. 32450-7

225848

Un

Micro aplicador descartável para cavidades dentais, com haste
dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon nos tamanhos
ﬁnos 1,5 mm (1/8 de gota), em contato com o sistema adesivo e
demais produtos odontológicos que necessitem do aplicador, este 300
deverá manter-se íntegro na parte das cerdas. Frasco com 100und.
Marca reprovada: Aplik pois as cerdas se soltam em contato com
sistema adesivo

189. 270223-1

822686

Un

Óculos de proteção transparente com haste ajustável e lentes
25
an.embaçante.

190. 75451-0

225850

Un

Óleo lubriﬁcante para caneta de alta e baixa rotação spray

191. 0006669

225851

Un

Papel carbono, dupla face, preto e vermelho, rolo conUnuo, 12 UM 100

30
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(micros)
192. 267184-0

225852

Un

Paramonoclorofenol com furacin frasco 20ml

20

193. 46299-3

822687

Un

Pasta odonto para impressões zinco enólica odontológica. Kit
20
contendo uma pasta base 60 g e uma pasta aceleradora 60 g

194. 383672-0

225853

Un

Pasta proﬁlá.ca com ﬂúor bisnaga 90gr

195. 131087-9

822689

Un

Pedra diamantada para peça de mão reta para desgastes de próteses
15
formato bastão

196. 42119-7

822690

Un

Pedra para aﬁar curetas periodontais

15

197. 378805-9

225854

Un

Pedra pomes, granulação média, frasco 100gr

15

198. 255396-1

225906

Un

Pinça clínica adulto

50

199. 87123-0

219453

Un

Placa de vidro 10 mm

10

100

200. 227725-5

822693

Un

Ponta de acabamento de resina composta fotopolimerizável,
composta de resina e óxido de alumínio, com adaptação para todas as
superjcies dentárias sem a necessidade da troca constante de
70
instrumentos, des.nada ao acabamento ﬁnal da restauração. Caixa
com 7und sor.das (2 discos, 2 taças e 3 chamas de vela).Apresentar
amostra

201. 239609-2

822694

Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério E (com rosca compaUvel ao
20
aparelho Dabi Atlan.)

202. 227730-1

822696

Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério sub (com rosca compaUvel
20
ao aparelho Dabi Atlan.)

203. 146861-8

822697

Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério sub (com rosca compaUvel
20
ao aparelho Gnatus)

204. 227731-0

822698

Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério Supra (com rosca compaUvel
20
ao aparelho Dabi Atlan.)

205. 146863-4

822699

Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério Supra (com rosca compaUvel
20
ao aparelho Gnatus)

206. 242050-3

822700

Un

Porta agulha Reto 20 cm .po Mayo Hegar ponta com Videa

20

207. 242043-0

225887

Un

Porta agulha Reto 14 cm .po Castroviejo ponta com Videa

20

208. 5033-4

819202

Un

Porta algodão rolete inox

25

209. 200070-9

225916

Un

Porta algodão .po tambor de inox com tampa, 8 cm de diâmetro, 8
25
cm de profundidade

210. 156979-1

822701

Un

Porta amalgama plás.co autoclavável

20

211. 375381-6

822702

Un

Porta matriz odontológica

20

212. 398238-6

225881

Un

Posicionador radiográﬁco adulto autoclavável. Kit contendo no
15
mínimo 5 pecas + pote para armazenamento

213. 95784-4

225882

Un

Posicionador radiográﬁco infan.l autoclavável. Kit contendo no
15
mínimo 5 peças +pote para armazenamento

214. 11322-0

822692

Un

Pote dappen plás.co com tampa autoclavável

215. 288619-7

221199

Un

Protetor facial de segurança confeccionada em ﬁlme termoplás.co, 12
transparente, e ﬂexível, com viseira, ajuste em elás.co e apoio em

50
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espuma para retenção de suor. Apresentar amostra

216. 254304-4

217. 34804-0

218. 72691-5

225861

225862

225863

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor OA2 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
20
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor OA3 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
20
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor P com Matriz
Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na sua
parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de superjcie
modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada de 20nm,
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de parUcula
25
de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia-sílica.
Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4 gramas
e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100
Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor UD com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
20
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

219. 72692-3

225864

Un

220. 424759-0

822703

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor A1 com 150
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
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gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

221. 424760-4

222. 424761-2

223. 424762-0

822548

822549

822571

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor A2 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
350
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor A3 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
350
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor A3,5 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
100
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100
Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor B1 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
150
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

224. 424764-7

822573

Un

225. 424765-5

822550

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor B2 com 250
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
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parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

226. 424782-5

227. 182394-9

228. 228502-9

822551

822574

822607

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor B3 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
250
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor C4 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
50
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

Un

Resina fotopolimerizável para restaurações diretas e indiretas em
dentes posteriores, Classes I e II; na cor A2, matriz inorgânica de
Zircônia/Sílica com 83% em peso e 61% em volume com parUculas no
tamanho médio de 0,6 micrômetro e matriz orgânica de Bis-GMA,
UDMA e Bis-EMA. Radiopaca. Restaurações mais duráveis. Excelente 50
acomodação do material na cavidade: mais fácil de obter anatomia
oclusal. Ó.ma resistência ao desgaste. Baixa contração de
polimerização. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e
menor inﬁltração marginal. Qualidade igual ou superior a P60
Resina fotopolimerizável para restaurações diretas e indiretas em
dentes posteriores, Classes I e II; na cor A3, matriz inorgânica de
Zircônia/Sílica com 83% em peso e 61% em volume com parUculas no
tamanho médio de 0,6 micrômetro e matriz orgânica de Bis-GMA,
UDMA e Bis-EMA. Radiopaca. Restaurações mais duráveis. Excelente 50
acomodação do material na cavidade: mais fácil de obter anatomia
oclusal. Ó.ma resistência ao desgaste. Baixa contração de
polimerização. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e
menor inﬁltração marginal. Qualidade igual ou superior a P60

229. 228502-9

822608

Un

230. 375230-5

822609

Un

Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes anteriores na 50
cor A1, composta à base de microparUculas pré-polimerizadas, que
permite um polimento de alto-brilho e, em combinação com um
sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações esté.cas em
dentes anteriores, produzida com base em uretanodime.lacrilato.
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Dióxido de silício altamente disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas prepolimerizadas (10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender
à demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente
natural. Indicada para Classes III, IV e V de Black; Ajuste de formas e
tamanho; Correção de cores; Tratamento de defeitos congênitos da
estrutura dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração de
dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas diretas e indiretas
restaurações esté.cas e duradouras, proporcionando uma perfeita
combinação de cores com o dente natural. Qualidade igual ou
superior a duraﬁll

231. 27358-9

822610

Un

Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes anteriores na
cor A2, composta à base de microparUculas pré-polimerizadas, que
permite um polimento de alto-brilho e, em combinação com um
sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações esté.cas em
dentes anteriores, produzida com base em uretanodime.lacrilato.
Dióxido de silício altamente disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas prepolimerizadas (10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender
à demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e duradouras,
50
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente
natural. Indicada para Classes III, IV e V de Black; Ajuste de formas e
tamanho; Correção de cores; Tratamento de defeitos congênitos da
estrutura dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração de
dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas diretas e indiretas
restaurações esté.cas e duradouras, proporcionando uma perfeita
combinação de cores com o dente natural. Qualidade igual ou
superior a duraﬁll
Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes anteriores na
cor A3, composta à base de microparUculas pré-polimerizadas, que
permite um polimento de alto-brilho e, em combinação com um
sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações esté.cas em
dentes anteriores, produzida com base em uretanodime.lacrilato.
Dióxido de silício altamente disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas prepolimerizadas (10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender
à demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e duradouras,
50
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente
natural. Indicada para Classes III, IV e V de Black; Ajuste de formas e
tamanho; Correção de cores; Tratamento de defeitos congênitos da
estrutura dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração de
dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas diretas e indiretas
restaurações esté.cas e duradouras, proporcionando uma perfeita
combinação de cores com o dente natural. Qualidade igual ou
superior a duraﬁll

232. 27359-7

822611

Un

233. 27360-0

822612

Un

Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes anteriores na 50
cor A3,5, composta à base de microparUculas pré-polimerizadas, que
permite um polimento de alto-brilho e, em combinação com um
sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações esté.cas em
dentes anteriores, produzida com base em uretanodime.lacrilato.
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Dióxido de silício altamente disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas prepolimerizadas (10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender
à demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente
natural. Indicada para Classes III, IV e V de Black; Ajuste de formas e
tamanho; Correção de cores; Tratamento de defeitos congênitos da
estrutura dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração de
dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas diretas e indiretas
restaurações esté.cas e duradouras, proporcionando uma perfeita
combinação de cores com o dente natural.
Qualidade igual ou superior a duraﬁll

234. 66919-9

822613

Un

Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes anteriores na
cor I, composta à base de microparUculas pré-polimerizadas, que
permite um polimento de alto-brilho e, em combinação com um
sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações esté.cas em
dentes anteriores, produzida com base em uretanodime.lacrilato.
Dióxido de silício altamente disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas prepolimerizadas (10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender
à demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e duradouras,
40
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente
natural. Indicada para Classes III, IV e V de Black; Ajuste de formas e
tamanho; Correção de cores; Tratamento de defeitos congênitos da
estrutura dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração de
dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas diretas e indiretas
restaurações esté.cas e duradouras, proporcionando uma perfeita
combinação de cores com o dente natural. Qualidade igual ou
superior a duraﬁll

235. 0004167

225865

Un

Resina natural Flow A3, composto híbrido foto a.vado, de baixa
viscosidade, bisnaga com 1,2 g, alto-brilho, facilidade no manuseio,
estabilidade da cor, durabilidade e versa.lidade. Embalagem com 30
bisnaga e cinco pontas aplicadoras. Qualidade igual ou superior a
marca de referência DFL

236. 152730-4

225883

Un

Revelador para ﬁlme radiográﬁco dental frasco com 475ml

237. 181505-9

225867

Un

Rolo para esterilização de papel/plás.co, tamanho 10,0 cm x 50 mm
10
rolo com 100mts

238. 286765-6

225869

Un

Selante para fóssulas e ﬁssuras, fotopolimerizável por luz visível,
50
bisnaga com 2 g

239. 171417-1

225904

Un

Seringa Carpule de inox

240. 45910-0

225870

Un

Solução de ﬂuoreto de sódio 0,2% para bochecho semanal frasco de
100
500ml

241. 397654-8

204658

Un

Solução hemostá.ca à base de cloreto de alumínio, indicada para uso
em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento 20
se faz necessário.

242. 225931-1

225913

Un

Sonda exploradora n°5

15

243. 4990-5

225926

Un

Sonda periodontal milimetrada

25

244. 135843-0

185723

Un

Sugador descartável pacote com 40 unidades

600

50

15
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245. 135843-0

225871

Un

Sugador odontológico cirúrgico estéril descartável

500

246. 375243-7

822615

Un

Taça de borracha para proﬁlaxia

50

247. 242469-0

225907

Un

Tesoura Iris 11,5 cm reta

20

248. 11321-2

225872

Un

Tira transparente de poliéster tamanho 10MMX 1,20x0,05mm caixa
40
com 50 unidades

249. 375607-6

225873

Un

Tricresol formalina, frasco 10ml

30

250. 40833-6

225875

Un

Verniz de ﬂuoreto de sódio a 5% bisnaga com 10ml

30

251. 17666-4

225876

Un

Verniz forrador de cavidades frasco de 15ml

30
TOTAL R$

LOTE II – SECRETARIA DE SAÚDE – MATERIAL PERMANENTE - SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2182/2017
Item

Código TCE Código

Un. Descrição

Valor
Quant. Marca Unit.
R$

230944-0

Aparelho de ultrassom e jato de bicarbonato para
proﬁlaxia, com válvulas solenoides que cortam e liberam
instantaneamente a passagem de ar e água, fazendo com
que a mistura de ambos se dê somente na saída (parte
externa) da caneta de bicarbonato. O ultrassom
piezoelétrico é a.vado por pas.lhas cerâmicas com
frequência de no mínimo 30.000Hz, peça de mão
autoclavável, seletor automá.co do modo de operação
(ultrassom ou jato de bicarbonato) ao re.rar uma das
canetas do suporte, alta frequência na ponta a.va,
formando uma ﬁna névoa de água, sem que haja
187514 Un
08
gotejamento, 5 níveis de potência do ultrassom: baixa,
baixa/média, média, média/alta e alta, .ps (pontas) com
vários modelos: periodon.a, endodon.a, denUs.ca,
prótese e preparação cavitária; peça de mão produzida
em alumínio anodizado, ajuste no painel do volume de
água e do bicarbonato independentes, tampa do
reservatório de bicarbonato com visualizador, entrada de
ar e água com bitolas desiguais, pedal de acionamento
único, Frequência: 50/60 Hz; Pressão de entrada de água:
14 PSI a 40 PSI; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI;
voltagem: bivolt ou 110v

2.

32014-5

Avental de chumbo adulto com protetor de .reoide –
comprimento 76 cm, largura 60 cm, caracterís.cas
217344 Un adicionais com equivalência de 0,25 mm de chumbo, 02
ﬂexível, aplicação proteção radiológica. Registro ANVISA e
Garan.a de no mínimo 5 anos.

3.

293786-7

189958 Un Avental de chumbo uso proﬁssional com protetor de 02

1.
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.reoide – tamanho 110x60cm com 0,25 mm PB. Registro
ANVISA e Garan.a de no mínimo 5 anos.

4.

425730-8

Avental de chumbo infan.l com protetor de .reoide,
reves.do em tecido bagun lavável. Acabamento em viés e
822585 Un fechamento em velkron. Proteção equivalente de 0,25 a 02
0,50 mm de PB, uso odontológico. Registro ANVISA e
Garan.a de no mínimo 2 anos.

5.

183472-0

819203 Un

395328-9

Fotopolimerizador com sonda de ﬁbra óp.ca de 8 mm de
diâmetro, sistema de iluminação .po LED, sem ﬁo, com
177657 Un
05
protetor de luz, com bateria interna, com base
carregadora.110V

45917-8

Instrumento de mão, caneta de baixa rotação, contra
ângulo com encaixe universal, cabeça ﬁxa, esterilizável em
autoclave até 135°C transmissão 1:1 passível de uso com
broca .po “AR” e “FG”, sistema de troca de broca
convencional, recar.lha sod, mínimo DE 5.000 rpm –
822668 Un Máximo de 20.000 rpm. Des.na-se para preparo cavitário 12
e acabamento e polimentos. Qualidade igual as marcas de
referência kavo ou superior.
* obs. As canetas de baixa rotação (contra ângulo e peça
reta) devem ser da mesma marca do micro motor devido
ao encaixe e correto funcionamento do produto.

8.

377948-3

Instrumento de mão, micro motor de baixa rotação com
encaixe borden 2 furos, spray para refrigeração por
condução interna, sistema de encaixe universal entra,
esterilizável em autoclave até 135°C acoplamento borden.
Mínimo DE 5.000 rpm – Máximo de 20.000 rpm para
trabalhos de preparo cavitário, proﬁlaxia com pasta
822669 Un
12
abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves
em prótese. Qualidade igual as marcas de referência kavo
ou superior.
* obs. As canetas de baixa rotação (contra ângulo e peça
reta) devem ser da mesma marca do micro motor devido
ao encaixe e correto funcionamento do produto.

9.

5089-0

6.

7.

Des.lador de água, bivolt ou 110v, capacidade de água
05
des.lada de 3,8 litros.

822670 Un. Instrumento de mão, peça reta encaixada em micro motor 12
de encaixe Borden 2 furos, spray para refrigeração por
condução interna, sistema de encaixe universal Entra,
esterilizável em autoclave até 135°C, acoplamento
Borden. Mínimo de 5.000 rpm – Máximo de 20.000 rpm.
Para trabalhos como: preparo de cavidades, proﬁlaxia
com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e
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trabalhos leves de prótese. Qualidade igual as marcas de
referência kavo ou superior.
* obs. As canetas de baixa rotação (contra ângulo e peça
reta) devem ser da mesma marca do micro motor devido
ao encaixe e correto funcionamento do produto.

4573-0

Mocho Odontológico ergonômico, sistema a gás de
regulagem da altura do assento e ajuste de inclinação do
177780 Un encosto, cinco rodízios duplos, estofamento com espuma 10
espessa reves.do em laminado PVC sem costura e de fácil
assepsia, suporta até 250Kg.

11.

378105-4

Seladora de Papel Grau Cirúrgico, manual, compacta,
possui uma alavanca para selar e uma faca de duplo corte
para cortar o papel, largura da solda 13 mm de acordo
211633 Un com o exigido pela ANVISA, solda ú.l 300 mm, possui 05
suporte para bobina, possui proteção para o suporte da
faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostá.ca,
110v;

12.

141833-5

Suporte para avental de chumbo para ser ﬁxado à parede
822614 Un por parafusos e buchas, com apoio cilíndrico, fabricado 02
em aço inoxidável ou pintado.

313018-5

Vibrador para gesso U.lizado para eliminar as bolhas de
ar nos materiais de moldagem e reves.mento de gesso.
819280 Un
01
Garan.a de 18 meses,110V. Qualidade igual ou superior a
Marca de referência: VH

10.

13.

TOTAL R$
* APRESENTAR CATÁLOGO DE TODO O LOTE 02 PARA ANÁLISE NO MOMENTO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA EMBALAGEM
2.1. Os produtos deverão ser entregues no endereço constante do pedido, nas quantidades solicitadas e embaladas
de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte da origem ao destino.
CLÁUSULA TERCEIRA- DA ROTULAGEM
3.1. O produto deverá ser rotulado de acordo coma legislação vigente e no rótulo das embalagens (primária e
secundária), deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as seguintes informações:
a) Identificação do produto, inclusive a marca;
b) Nome e endereço do fabricante;
c) Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e nº do lote;
d) Número do Registro no órgão competente;
e) Peso líquido;
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CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
4.1. O material, que será recebido pela Secretaria de Saúde, deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar nas
condições exigidas no edital e no instrumento contratual, e na legislação que regulamenta a matéria.
4.4. É também, da inteira responsabilidade da Secretaria de Saúde o condicionamento e guarda dos produtos
recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, cabendo a estes, a partir do recebimento do
objeto requisitado, a responsabilidade pelos procedimentos de acondicionamento, guarda e conservação até o uso
final.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS
5.1.Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes da
planilha de preços anexa, obedecida a classificação no Pregão P resencial nº 002/20 1 8 , especificadas
detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado por Despacho homologatório do Sr Ordenador de
Despesa, datado de __/__/____.
5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Presencial nº 002/2018, que a precedeu, na íntegra, o presente instrumento de
compromisso.
5.3. O preço unitário a ser pago serão constante da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 002/2018, pela
empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologada através do despacho referido no item
anterior.
CLÁUSULA SEXTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal, em até 30 dias após a emissão da fatura, através da
conta corrente da empresa.
6.2. As despesas decorrentes desta Ata correrão à conta dos recursos orçamentários consignados no orçamento da
Prefeitura Municipal de Nova Mutum, nas seguintes dotações orçamentárias:

Secretaria Municipal de Saúde
Material de Consumo:
06.002.10.301.0118.2050 – Manutenção do Programa Saúde Bucal
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
235 – Reduzido
Material Permanente:
06.002.10.301.0118.1118 – Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes para as Un. Básicas de Saúde
4.4.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente
198 – Reduzido
CLÁUSULA SÉTIMA- DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS
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7.1.A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, reduzindo-os de
conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do Art.15 da Lei Federal n. 8.666/93 com
as alterações , ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
atacadista.
7.2.Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato superveniente e de natureza econômica,
capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Contratada, por solicitação mo.vada da interessada
ao Gabinete do Secretário de Saúde.
7.3. O pedido deverá ser devidamente jus.ficado e instruído com documentos e planilhas analí.cas, que
comprovem a sua procedência, tais: como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias
primas ou de outros documentos julgados necessários – que embasaram a oferta de preços por ocasião da
classificação e as apuradas no momento do pedido.
CLÁUSULA OITAVA- DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO
8.1. A empresa deverá colocar os produtos no almoxarifado Central da Secretaria de Saúde do Município de Nova
Mutum, na Avenida dos Pavões, nº 1748w, Residencial dos Ipês, Nova Mutum - MT, telefone(0**65)3308-5427, ou
em local a ser determinado pela Secretaria de Saúde previamente acordado com a empresa fornecedora dos
produtos até a data da formalização do contrato a que se destine.
8.2. Prazo de entrega:
8.2.1. O fornecedor deverá entregar os produtos solicitados no prazo de máximo de 10 (dez) dias corridos a contar
a par.r da emissão da requisição para fornecimento.
8.2.2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só iniciando e
vencendo os prazos sem dia de expediente da Administração Pública em geral. Quando ocorrer o vencimento em
dia não útil considerar-se-á o primeiro dia ú.l subsequente.
8.2.3. O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
CLÁUSULA NONA - CONTROLE DE QUALIDADE
9.1. A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados com relação à descrição, características, embalagem, peso
líquido e rotulagem especificados no Edital será procedida por ocasião da entrega e, sempre que os técnicos da
Secretaria de Saúde julgarem necessária, poderão exigir testes ou comprovação técnica através da análise de
amostras colhidas, correndo à expensas do fornecedor do produto as despesas decorrentes da análise e teste de
qualidade dos produtos.
9.2 Os procedimentos para avaliação do controle de qualidade dos produtos que fizerem necessários serão
efetuadas por laboratório de controle de qualidade devidamente capacitada e de referência do Ministério da Saúde
indicados pela Secretaria de Saúde que emitiram o respectivo laudo técnico de controle de qualidade dos produtos
ou o não cumprimento de exigências constantes da respectiva Ata de Registro de Preços.
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9.3. Na hipótese de o produto não corresponder às exigências previstas no edital do presente certame, será
devolvido a qualquer tempo e condicionado à subs.tuição pelo fornecedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, ficando de logo entendido que a Secretaria de Saúde aceitará apenas uma única substituição, sem qualquer
ônus para o Município, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
9.4. Em caso de troca do produto, em função do que se contêm no item anterior, todos os custos de armazenagem
incluindo carga, descarga e movimentação de estoque rela.vo ao período, deverão correr por conta exclusiva do
fornecedor.
9.5. A avaliação da qualidade do produto efetuada pela Secretaria de Saúde, não exclui a responsabilidade da
empresa fornecedora ou o fabricante, pela qualidade do produto entregue dentro dos limites estabelecidos em lei,
ou especificados em cláusula própria constante do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA– DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
10.1. O presente Ata de Registro de Preços ora firmada entre o Município de Nova Mutum e as empresas referidas
no preâmbulo deste instrumento, terá validade de no máximo 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES
11.1. Pela inexecução total ou parcial de cada contrato de fornecimento representado pela requisição de
fornecimento, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções cabíveis sejam
administrativas ou penais, em harmonia com o que estabelece o art. 81 e seguintes do cap. IV da Lei 8.666/93, com
as alterações:
11.1.1. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total da requisição de fornecimento, por cada dia de
atraso na entrega do objeto;
11.1.2. Multa de 1% (um por cento) do valor remanescente da requisição de fornecimento, em qualquer hipótese
de inexecução parcial de contrato, ou de qualquer outra irregularidade;
11.1.3. Multa de 2% (dois por cento) do valor total da requisição para fornecimento, em caso de rescisão
contratual por inadimplência.
11.2. As importâncias rela.vas às multas nos valores respec.vos correspondentes aos percentuais indicados nas
situações previstas no item 11.1, serão descontadas do pagamento devido através da retenção de créditos
decorrentes do contrato até os limites do valor apurado ou, ainda através de execução de garan.a bancária
apresentada pela empresa quando da defesa prévia prevista no parágrafo 2º, do art. 87, da Lei 8.666/83 em sua
atual redação.
11.3. Desde que tipificadas, às condutas previstas no disposi.vo supracitado, porque venha a contratada a ser
indiciado como responsável, ser-lhe-á concedida ampla defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da in.mação.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:
12.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum, em despacho fundamentado do seu Gestor.
12.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
12.1.3. Se o fornecedor não re.rar a requisição para Fornecimento no prazo estabelecido e a unidade requisitante
não aceitar sua jus.ﬁca.va.
12.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administra.va do contrato decorrente de presente Ata de Registro de
Preço.
12.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta Ata de Registro de
Preços.
12.1.6. Os preços registrados se apresentar em superiores aos praticados no mercado.
12.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e jus.ficadas pela Prefeitura Municipal.
12.1.8 No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.
12.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às
exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento de
preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal à
aplicação das penalidades previstas na cláusula IX.
12.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos no item 12.1.1 será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao expediente
administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO TERMO CONTRATUAL
13.1. A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços, o Termo Contratual e re.rar a requisição
para fornecimento, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no art.81 e da Lei
Federal n. 8.666/93com as alterações. Neste caso, a critério da Prefeitura Municipal, poderá ser celebrado
contrato como ofertante do menor preço, subsequente, se houver em outros detentores na presente ata, ou
promover nova licitação.
13.2. O edital do Pregão Presencial nº 002/2018, integra a presente ata, independentemente de transcrição, para
que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.
13.3. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no Art. 65 da Lei
Federal n. 8.666/93 e com alterações .
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal n. 8.666/93 em sua atual redação, no que for
incompaUvel com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.
14.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro
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de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento.
14.3. Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, apresentar Nota Fiscal da
compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou seu legítimo representante.
14.4. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Mutum, como domicílio legal, para qualquer procedimento
recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.
Nova Mutum- MT, _____de________________ de 2018.
Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
CNPJ: 24.772.162/0001-06
GEDER LUIZ GENZ
CPF: 587.950.060 – 87

Contratada:

EMPRESA
CNPJ:
NOME:
CPF:
Testemunhas:

________________________________
CPF:

_________________________________
CPF:
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
(MODELO DE PROCURAÇÃO)

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social da empresa com demais informações cabíveis de natureza legal)
OUTORGADO: (nome e qualificação)
OBJETO: Representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Nova Mutum – MT, no Pregão Presencial nº
002/2018
PODERES: Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de habilitação e
julgamento da documentação e das propostas de preços, assinar as respectivas atas, Ata de Registro de Preços
(instrumento de compromisso), registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar o direito
de recursos, bem como assinar contratos e quaisquer documentos, indispensáveis ao fiel cumprimento do
presente mandato.

Localidade,.............de......................................de 2018.

....................................................................................

(assinatura, nome e CPF do outorgante)

•

A ﬁrma do mandante deve ser reconhecida.
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2018 – REGISTRO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

______________ (nome da empresa) _____________, CNPJ n. __________________ sediada _______________
(endereço completo)______________________. Declara, sob as penas da Lei, que está em situação REGULAR
perante a Fazenda Municipal, a Seguridade Social e o Fundo de Garan.a de Tempo de Serviço – FGTS, bem como,
atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica para os ﬁns previstos no Pregão Presencial n. 002/2018
da Prefeitura Municipal de Nova Mutum.

____________, ______ de _____________ de 2018.

___________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
(DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO)

DECLARAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente __________________________, declara expressamente que se
sujeita às condições estabelecidas no edital de Pregão Presencial № 002/2018 em consideração e dos respec.vos
anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à
qualiﬁcação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral
possibilidade de entrega dos produtos.
Declara, ainda, para todos os ﬁns de direito, a inexistência de fatos supervenientes impedi.vos da qualiﬁcação ou
que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Art. 32, parágrafo 2º, e Art. 97 de Lei Federal n.
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

_________________, ____ de ___________ de 2018.

___________________________________________________________
(assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante).
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ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2018.
DECLARAÇÃO

_____________ ( nome da empresa ) __________________, CNPJ n. ______________ sediada ______________
(endereço completo) _____________. Por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a).
__________________, portador da Carteira de Iden.dade nº __________ e do CPF nº ______________, DECLARA,
para ﬁns do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
Federal n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a par.r de quatorze anos, na condição de aprendiz. (....)

____________, ______ de _____________ de 2016.

(Assinatura do representante legal da empresa)

(Observação: em caso aﬁrma.vo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
MODELO DE PROPOSTA
A empresa _______________________, CNPJ nº _____________, estabelecida na _____________________, vem
apresentar proposta de preços para os ﬁns de par.cipação do Pregão nº 002/2018, que tem por objeto a para
aquisição de material odontológico (de consumo e permanente) para atender as Unidades de Saúde do
Município., conforme segue:
LOTE I – MATERIAL ODONTOLÓGICO - DE CONSUMO - SICITAÇÃO 2179/2017
Item Código TCE Código

Un. Descrição

Quant.

1.

123980-5

219427

Un

Abridor de boca adulto

20

2.

14500-9

174465

Un

Abridor de boca infan.l

20

3.

104762-0

225909

Un

Abridor de Boca Molt 10 cm

15

Un

Ácido fosfórico 37%, gel de base aquosa contendo ácido fosfórico
37% de baixa viscosidade e com propriedade .xotrópica com corante
400
azul-claro, para condicionamento de esmalte e den.na, seringa 3 g.
Pacote com 3 unidades. Trazer amostra na licitação.

4.

375182-1

822572

5.

399382-5

225763

Un

Adesivo den.nário – 4ML fotopolimerizável de frasco único, primer e
adesivo em um frasco só, contém resinas elastoméricas e acetona
como solvente, apresentar baixa viscosidade e alto poder de 200
penetração nas estruturas den.nárias, com liberação de ﬂúor, forma
zona híbrida uniforme e estável.

6.

299783-5

225886

Un

Afastador Minnesota

15

7.

33618-1

205281

Un

Água oxigenada 10 volumes frasco com 1 litro

30

8.

78189-4

225764

Un

Agulha gengival curta descartável 30G caixa com 100 unidades

100

9.

140335-4

225765

Un

Agulha gengival extracurta descartável caixa com 100 unidades

70

10.

5088-1

225766

Un

Agulha gengival longa descartável 27G caixa com 100 unidades

lts

Alavanca adulta apical reta goiva REF 301

Valor
Marc
Unit.
a
R$

70

11.

5058-0

822579

Un

20

12.

268930-8

822577

Un

Alavanca infan.l reta

20

13.

5063-6

822575

Un

Alavanca infan.l seldin 1L

20

14.

5064-4

822576

Un

Alavanca infan.l seldin 1R

20

15.

268930-8

822578

Un

Alavanca infan.l Seldin reta n2

20

16.

268931-6

225888

Un

Alavanca Seldin adulto n2 reta

20

17.

76864-2

822749

Un

Alginato para impressões odontológicas com presa normal, coloração 200
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rosa durante a espatulação e retorna a cor branca indicando o
momento ideal para remoção da boca na sua total geleiﬁcação, boa
consistência excelente elas.cidade e ó.ma compa.bilidade com o
gesso. Composto de alginato de potássio, sulfato de cálcio, diatomita,
óxido magnésio, tetrapirofosfato de sódio, ﬂuo.tanato de potássio,
álcool, fenoldaleína e aromas. Com tempo de manipulação 45 s,
tempo de trabalho 1 m e 10 s, tempo de moldeira na boca 1 m e 30 s,
tempo de presa 2 m e 40 s.
18.

18456-0

822580

Un

Algodão odonto rolete c/ 100 und, produzido com ﬁbras 100%
naturais e selecionadas; formato cilíndrico e consistência macia. Para
750
afastamento de bochecha, pacote com 100 unidades

19.

241861-4

822748

Un

Alveolótomo curvo odontológico

20

20.

397338-7

225767

Un

Amálgama de Prata em cápsulas de 1 porção, contendo Ag 40%, Sn
31,3%, Cu 28,7% e Hg 47,9% de presa regular, parUculas esferoidais
irregulares, resistência à compressão (1 h) 225 mpa (32,625 psi) e (24
1.000
h) 510 mpa (73,950 psi), resistência à tração diametral (1 h) 22mpa
(3,190 psi) e (24 h) 54mpa (7,830 psi) e creep em 7d de 0,1%
alteração dimensional +2um/cm.

21.

227707-7

225770

Un

Anestésico injetável com cloridrato de mepivacaína HCI 3% sem vaso
150
constritor caixa com 50 tubetes

22.

261448-0

225768

Un

Anestésico injetável com cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina
150
1/100.000 cx com 50 tubetes

23.

299537-9

225769

Un

Anestésico injetável com cloridrato de mepivacaína 2% com
200
epinefrina 1/100.000 cx com 50 tubetes

24.

398507-5

225771

Un

Anestésico injetável com cloridrato de prilocaína 3% com felipressina
200
0,03 UI/ml cx com 50 tubetes

25.

188626-6

225772

Un

Anestésico tópico para aplicação tópica oral ou na mucosa, com 200
200
mg de benzocaína por grama, frasco com 12 g

26.

5037-7

225894

Un

Aplicador Hidróxido de Cálcio Angulado de Ponta Dupla

20

27.

5037-7

822586

Un

Aplicador Hidróxido de Cálcio reto

20

28.

11326-3

225774

Un

Banda matriz de aço 5 mm rolo com 500 mm

50

29.

11327-1

225775

Un

Banda matriz de aço 7 mm rolo com 500 mm

25

30.

176400-4

225776

Un

Bicarbonato de sódio granulação extraﬁna sabor morango para jato
150
de proﬁlaxia frasco de 500 g

31.

312149-6

822594

Un

Broca carbide cilíndrica para alta rotação 57

50

32.

136085-0

822587

Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 1

50

33.

42115-4

822590

Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 2

50

34.

94202-2

822591

Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 3

50

35.

5318-0

225777

Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 4

50

36.

42484-6

225778

Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 5

50

37.

42485-4

225779

Un

Broca carbide esférica 19 mm nº 6

50

38.

264978-0

822595

Un

Broca carbide esférica 6 para peça de mão reta

50
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39.

59905-0

225780

Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 03

50

40.

5315-5

225781

Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 04

50

41.

65898-7

225782

Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 05

50

42.

5316-3

225783

Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 06

50

43.

136086-8

822592

Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 07

50

44.

61718-0

822593

Un

Broca carbide esférica para contra ângulo nº 08

50

45.

361955-9

203296

Un

Broca cirúrgica 701

50

46.

361956-7

225784

Un

Broca cirúrgica 702

50

47.

361946-0

822602

Un

Broca cirúrgica 702HL

50

48.

395836-1

822597

Un

Broca cirúrgica 703HL 25 mm

50

49.

181511-3

822618

Un

Broca de alta rotação para polimento de resina composta cor branca
50
formato chama.(Tipo Shofu)

50.

266936-6

822619

Un

Broca de alta rotação para polimento de resina composta cor branca
50
formato esférica.(Tipo Shofu)

51.

181510-5

822479

Un

Broca de alta rotação para polimento de resina composta cor branca
50
formato pera.(Tipo Shofu)

52.

146859-6

822625

Un

Broca de tungstênio para peça de mão reta de corte cruzado ﬁno para
15
acabamento de resina acrílica e metal. Formato agulha

53.

399163-6

225785

Un

Broca diamantada nº 1011

200

54.

374885-5

225786

Un

Broca diamantada nº 1012

200

55.

17657-5

225787

Un

Broca diamantada nº 1013

200

56.

5325-2

225788

Un

Broca diamantada nº 1014

200

57.

254258-7

225789

Un

Broca diamantada nº 1014 HL

200

58.

399164-4

225790

Un

Broca diamantada nº 1015

200

59.

399175-0

225791

Un

Broca diamantada nº 1016

200

60.

374890-1

225792

Un

Broca diamantada nº 1016 HL

200

61.

5329-5

225793

Un

Broca diamantada nº 1034

70

62.

40315-6

225794

Un

Broca diamantada nº 1035

70

63.

20661-0

225795

Un

Broca diamantada nº 1045

70

64.

5331-7

225796

Un

Broca diamantada nº 1090

70

65.

30788-2

225797

Un

Broca diamantada nº 1112F

70

66.

30790-4

225798

Un

Broca diamantada nº 1190F

70

67.

38651-0

225799

Un

Broca diamantada nº 2135F

70

68.

40729-1

225800

Un

Broca diamantada nº 3018

70

69.

27378-3

225801

Un

Broca diamantada nº 3168F

70

70.

5339-2

822616

Un

Broca diamantada nº 3168FF

50

71.

27379-1

225802

Un

Broca diamantada nº 3195F

70

72.

5340-6

822617

Un

Broca diamantada nº 3195FF

50
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73.

28354-1

225803

Un

Broca diamantada nº 3203

70

74.

353688-2

197283

Un

Broca Endo Z

50

75.

127790-1

822598

Un

Broca para peça de mão reta 699

50

76.

127791-0

822599

Un

Broca para peça de mão reta 700

50

77.

395836-1

822600

Un

Broca para peça de mão reta 703

50

78.

85291-0

225804

Un

Broca Zecrya para alta rotação extralonga 28 mm

50

79.

77328-0

225919

Un

Broqueiro autoclavável para 60 ponteiras para brocas de alta e baixa
10
rotação e curtas e longas

80.

5008-3

225915

Un

Brunidor para amalgama N 29

15

81.

5011-3

225914

Un

Brunidor para amalgama N 33

15

82.

356034-1

225912

Un

Cabo para espelho n°5

50

83.

5022-9

225898

Un

Calcador Holemback nº6

15

84.

255691-0

822631

Un

Calcador para amálgama .po WARD com N 01

15

85.

255696-0

822632

Un

Calcador para amálgama .po WARD com N 02

15

86.

255698-7

822633

Un

Calcador para amálgama .po WARD com N 03

15

87.

31336-0

822634

Un

Câmara escura para revelação radiográﬁca, material acrílico,
superjcie externa branca com alto-brilho, e parte interna preta sem
brilho.(acompanha 4 copos com tampa sem dobradiças e visor 03
removível em acrílico laranja) Tamanho: comprimento 34 cm, largura
24 cm, altura 19,5 cm.

88.

286768-0

225805

Un

Cariostá.co frasco 10ml

20

89.

32471-0

225877

Un

Cartão para Radiograﬁa com 2 furos pacotes com 100 unidades

100

90.

20437-4

822635

Un

Cera odontológica 7. Caixa contendo 18 lâminas

20

91.

371058-0

822636

Un

Cera odontológica u.lidade.

20

92.

0000917

172367

Un

Clorexedina bochecho 0,12% frasco 1000ml

50

93.

261287-9

225807

Un

Clorexidina degermante 2% frasco 1000ml

30

94.

157565-1

225806

Un

Clorexidina degermante 4% frasco 1000ml

30

95.

182520-8

225884

Un

Colgadura Individual para Radiograﬁa em aço inoxidável.

40

96.

375225-9

225808

Un

Composição de hidróxido de cálcio em pasta, para capeamento
pulpar, radiopaca, consistência ﬁrme, rígida, alta resistência a
dissolução do ácido fosfórico 37%, com coloração semelhante à da
den.na. Caixa com 01 tubo de pasta base 13 g, composta de ester
glicol saliciato, salicilato de me.la, sulfato de bário, dióxido de .tânio,
sílica e pigmento de óxido de ferro. 01 tubo de pasta catalisadora 11 100
g, composta de hidróxido de cálcio, óxido de zinco, pigmento de óxido
de ferro, estearato de zinco, e.l-tolueno, sufolamida e água
puriﬁcada. 01 bloco de mistura, com tempo de presa entre 02
minutos e meio e 03 minutos e meio. Válido por 3 (três) anos a par.r
da fabricação.

97.

431520-0

225811

Un

Corante de placa bacteriana pela ação da fuccina (solução) frasco de
15
10ml
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98.

389406-1

225899

Un

Cortante de Black 26

15

99.

389406-1

225900

Un

Cortante de Black 28

15

Un

Creme dental adulto com concentração de 1.500 ppm de ﬂúor, a
concentração de ppm de composto de ﬂúor deverá estar estampada
no rótulo. Compostos de carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio,
sacarina sódica, pirofosfato tetrassódico, silicato de sódio,
500
polie.lenoglicol, sorbitol, carboxime.lcelulose, me.lparabeno,
proprilparabeno, composição aromá.ca e água, monoﬂourfosfato de
sódio – mpf. Acondicionado em tubo de plás.co, ﬂexível com 90
gramas. Conter prazo de validade.

100. 322953-0

822637

101. 322955-6

225818

Un

Creme dental infan.l com concentração de 1.100 ppm de ﬂúor, a
concentração de ppm de composto de ﬂúor deverá estar estampada
no rótulo, com baixa abrasividade. Livre de açúcar. Compostos de
sorbitol sílica, lauril sulfato de sódio, polie.lenoglicol,
1.000
carboxime.lcelulose, sacarina sódica, composição aromá.ca,
corante: vermelho (CI 16035), azul (42090), água. Acondicionado em
tubo de plás.co, ﬂexível com 50 gramas. Conter prazo de validade.
Sabor tuk-fruk.

102. 41130-2

819279

Un

Cuba média de borracha

10

103. 399384-1

822638

Un

Cunha colorida interdental pacote com 100 unidades

20

104. 18681-3

225812

Un

Cunha reﬂexiva interdentais pacote com 100 unidades

20

105. 0001906

225813

Un

Cura.vo alveolar frasco 10gr

30

106. 50776-8

225921

Un

Cureta de Lucas Cirúrgica N85

20

107. 5054-7

225920

Un

Cureta de Lucas Cirúrgica N86

20

108. 4977-8

225903

Un

Cureta Gracey 11/12

20

109. 4974-3

225901

Un

Cureta Gracey 5/6

20

110. 4975-1

225902

Un

Cureta Gracey 7/8

20

111. 300673-5

225885

Un

Descolador de Molt 9 cabo maciço.

30

112. 322818-5

225820

Un

Desincrustante a base de quatro enzimas para limpeza de
50
instrumentais, frasco com 5 litros

113. 312130-5

819190

Un

Disco de lixa para acabamento e polimento dental, composto por
dorso de poliuretano coberto com abrasivo de óxido de alumínio, 30
caixa com 60 discos + mandril

114. 46443-0

822641

Un

Disco diamantado dupla face para peça de mão reta de corte ﬁno
05
para resina fotopolimerizável e metal cerâmicas

115. 46443-0

822642

Un

Disco diamantado dupla face para peça de mão reta de corte grosso
05
para resina acrílica e fotopolimerizável, metal e cerâmicas

116. 44964-4

822639

Un

Disco rígido de carborudum para peça de mão reta de corte grosso
500
para corte de metal.

117. 258771-8

822647

Un

Embalagem autoselante para esterilização cx com 100 unidades

200

118. 271578-3

174467

Un

Escova dental adulto

15.000

119. 168654-2

821978

Un

Escova dental infan.l

25.000
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120. 312134-8

225822

Un

Escova de Robinson, reta, branca macia

200

121. 11346-8

225823

Un

Escova para broca em aço

10

122. 124403-5

822648

Un

Escova para polimento em resina acrílica para peça de mão reta .po
15
ﬂanela

123. 5045-8

822652

Un

Esculpidor holemback de amalgama 3S

124. 255688-0

820588

Un

Esculpidor lecron nº 05, material aço inoxidável, caracterís.cas
05
adicionais duplos

125. 65343-8

822653

Un

Espátula de inox com cabo plás.co, u.lizada para mistura de gesso.

05

126. 182758-8

225911

Un

Espátula de resina de .tânio thompson prisma ponta dourada n 02

50

127. 182758-8

822654

Un

Espátula de resina de .tânio thompson prisma ponta dourada n 05

50

128. 4994-8

822655

Un

Espátula para manipulação N24

20

129. 5005-9

822656

Un

Espátula para manipulação N70

20

130. 94554-4

225905

Un

Espelho bucal plano para cabo nº 5

150

131. 414215-2

819194

Un

Estojo de inox autoclavável 26x12x06

15

132. 290908-1

205287

Un

Eugenol frasco 20ml

20

133. 267704-0

225825

Un

Ex.rpa nervo, cabo curto metálico, colorido, tamanho 30 mm,
diâmetro de 25 mm, instrumento farpado, fabricado em aço 30
inoxidável, kit com 6

134. 65902-9

819278

Un

Faca de inox para gesso

135. 399758-8

822658

Un

Filme Radiográﬁco oclusal comprimento 7,70, largura 5,70 caixa com
02
25 unidades (Registro na ANVISA)

136. 28005-4

822657

Un

Filme Radiográﬁco periapical adulto caixa com 150 unidades

100

137. 224830-1

225879

Un

Filme Radiográﬁco periapical infan.l caixa com 100 unidades

50

138. 275602-1

822660

Un

Fio agulhado de nylon 5.0

500

139. 130693-6

822659

Un

Fio agulhado de seda 3.0

500

140. 222774-6

225826

Un

Fio dental rolo com 500 metros, com cera

50

141. 25408-8

822661

Un

Fita adesiva para autoclave, 19mmx30mt, ﬁta crepe a base de
50
celulose, .nta termoa.va, rolo 30 metros

142. 85422-0

822662

Un

Fixador para dentadura em creme com embalagem plás.ca de 19 g,
50
sem sabor, com duração de 12 h

143. 375215-1

225880

Un

Fixador para ﬁlme radiográﬁco dental frasco 475ml

50

144. 328282-1

822664

Un

Fluocinolona acetonida + polimixina. Frasco com 10ml

100

145. 77146-5

225829

Un

Flúor tópico gel, neutro, incolor, .xotrópico, 2% de ﬂuoreto de sódio,
100
frasco 200ml

146. 5349-0

225897

Un

Fórceps Adulto 65

20

147. 375370-0

195963

Un

Fórceps Adulto 69

20

148. 5344-9

195970

Un

Fórceps infan.l nº1

10

149. 14044-9

195971

Un

Fórceps infan.l nº2

10

150. 14042-2

195972

Un

Fórceps infan.l nº3

10

20

05
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151. 181895-3

195973

Un

Fórceps infan.l nº4

10

152. 5345-7

195974

Un

Fórceps infan.l nº5

10

153. 14040-6

822663

Un

Fórceps infan.l nº6

10

154. 5347-3

209854

Un

Fórceps nº 150

20

155. 14048-1

209855

Un

Fórceps nº151

20

156. 5313-9

209857

Un

Fórceps nº17

20

157. 14046-5

209858

Un

Fórceps Nº18 L

20

158. 14049-0

209859

Un

Fórceps nº18 R

20

159. 174138-1

195964

Un

Fórceps nº210

20

160. 374647-0

204634

Un

Formocresol

100

161. 181374-9

822665

Un

Gesso especial .po III pacote de 1 kg

70

162. 42467-6

171295

Un

Gesso especial .po IV pacote de 1 kg

70

163. 61717-2

822666

Un

Gesso pedra creme pacote de 1Kg

70

164. 290914-6

225833

Un

Hidróxido de cálcio P. A. Frasco de 10 gr

20

165. 321915-1

822673

Un

Iodofórmio em pó, frasco com 10 g

30

166. 398161-4

225834

Un

Ionômero de vidro de alta viscosidade líquida e pó para restauração,
50
na cor A2.

167. 261893-1

822672

Un

Ionômero de vidro de alta viscosidade líquida e pó para restauração,
70
na cor A3.

168. 255711-8

827156

Un

Jogos de moldeira de alumínio perfurada para dentados kit com 8
10
unidades

169. 66906-7

827157

Un

Jogos de moldeira de alumínio perfurada para desdentados kit com 8
10
unidades

170. 0001871

822651

Un

Kit de higiene dental com estojo plás.co, contendo uma escova
dental infan.l + creme dental de 50 g + ﬁo dental de 25 m. 15.000
Apresentar amostra.

171. 157006-4

822676

Un

Lamina 11 para cabo de bisturi odontológico número 3

1.000

172. 21462-0

822677

Un

Lamina 12 para cabo de bisturi odontológico número 3

1.000

173. 21473-6

822678

Un

Lamina 15 para cabo de bisturi odontológico número 3

1.000

174. 440460-2

822679

Un

Lamparina de aço inox pequena com reﬁl de pavio

05

175. 11332-8

822680

Un

Lençol de camurça em couro para amalgama

15

176. 14465-7

819200

Un

Lima H 15/40 25 mm embalagem com 6 unidades

20

177. 5368-6

225930

Un

Lima H 15/40 31 mm embalagem com 6 unidades

20

178. 5294-9

225928

Un

Lima K 15/40 25 mm embalagem com 6 unidades

20

179. 5068-7

225929

Un

Lima K 15/40 31 mm embalagem com 6 unidades

20

180. 241954-8

822681

Un

Lima óssea para cirurgias odontológica

20

181. 89142-8

822682

Un

Lixa de acabamento e polimento dental, abrasivo a base de óxido de 1.500
alumínio e costado de poliéster. Tamanho das .ras com 4 mm de
largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação média
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(cinza) e ﬁna(branca). Cada .ra com um centro neutro e transparente
(sem abrasivo) para introdução nas superjcies interproximais dos
dentes
182. 14146-1

225837

Un

Lixa de aço inoxidável e óxido de alumínio de 4 mm pacote com 12
20
unidades

183. 14146-1

822683

Un

Lixa de aço inoxidável e óxido de alumínio de 6 mm pacote com 12
20
unidades

184. 255712-6

185776

Un

Macromodelo dental com arcada superior, arcada inferior, língua e
ar.culador metálico ﬂexível, que permite posicionar na oclusão .po I,
oclusão .po II, oclusão .po III e mordida cruzada. Ideal para
treinamento de escovação dentária, de língua e uso de ﬁo dental.
12
Medidas: 10x10x12 cm. E uma Macroescova dental para
demonstração de escovação dentária, produzida em resina plás.ca;
com 36 cenUmetros de comprimento. Apresentar amostra na
licitação

185. 379084-3

822684

Un

Mandril com parafuso de discos e polidores para peça de mão reta

Un

Material Obturador provisório, composto por óxido de zinco, sulfato
de zinco hidratado, sulfato de cálcio, hemidratado, diatomácia da 70
terra, dibu.l dalato, copolímero – cloreto de polivinila, frasco 20 g

Un

Material restaurador intermediário. Kit com pó de 38 g e líquido de
50
15ml e colher dosadora e bloco de espatulação.

186. 116467-8

187. 152106-3

225847

827158

30

188. 32450-7

225848

Un

Micro aplicador descartável para cavidades dentais, com haste
dobrável (uma dobra) e ponta com cerdas de nylon nos tamanhos
ﬁnos 1,5 mm (1/8 de gota), em contato com o sistema adesivo e
demais produtos odontológicos que necessitem do aplicador, este 300
deverá manter-se íntegro na parte das cerdas. Frasco com 100und.
Marca reprovada: Aplik pois as cerdas se soltam em contato com
sistema adesivo

189. 270223-1

822686

Un

Óculos de proteção transparente com haste ajustável e lentes
25
an.embaçante.

190. 75451-0

225850

Un

Óleo lubriﬁcante para caneta de alta e baixa rotação spray

191. 0006669

225851

Un

Papel carbono, dupla face, preto e vermelho, rolo conUnuo, 12 UM
100
(micros)

192. 267184-0

225852

Un

Paramonoclorofenol com furacin frasco 20ml

193. 46299-3

822687

Un

Pasta odonto para impressões zinco enólica odontológica. Kit
20
contendo uma pasta base 60 g e uma pasta aceleradora 60 g

194. 383672-0

225853

Un

Pasta proﬁlá.ca com ﬂúor bisnaga 90gr

195. 131087-9

822689

Un

Pedra diamantada para peça de mão reta para desgastes de próteses
15
formato bastão

196. 42119-7

822690

Un

Pedra para aﬁar curetas periodontais

15

197. 378805-9

225854

Un

Pedra pomes, granulação média, frasco 100gr

15

198. 255396-1

225906

Un

Pinça clínica adulto

50

199. 87123-0

219453

Un

Placa de vidro 10 mm

10

30

20

100
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200. 227725-5

822693

Un

Ponta de acabamento de resina composta fotopolimerizável,
composta de resina e óxido de alumínio, com adaptação para todas as
superjcies dentárias sem a necessidade da troca constante de
70
instrumentos, des.nada ao acabamento ﬁnal da restauração. Caixa
com 7und sor.das (2 discos, 2 taças e 3 chamas de vela).Apresentar
amostra

201. 239609-2

822694

Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério E (com rosca compaUvel ao
20
aparelho Dabi Atlan.)

202. 227730-1

822696

Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério sub (com rosca compaUvel
20
ao aparelho Dabi Atlan.)

203. 146861-8

822697

Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério sub (com rosca compaUvel
20
ao aparelho Gnatus)

204. 227731-0

822698

Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério Supra (com rosca compaUvel
20
ao aparelho Dabi Atlan.)

205. 146863-4

822699

Un

Pontas para aparelho de ultrassom pério Supra (com rosca compaUvel
20
ao aparelho Gnatus)

206. 242050-3

822700

Un

Porta agulha Reto 20 cm .po Mayo Hegar ponta com Videa

20

207. 242043-0

225887

Un

Porta agulha Reto 14 cm .po Castroviejo ponta com Videa

20

208. 5033-4

819202

Un

Porta algodão rolete inox

25

209. 200070-9

225916

Un

Porta algodão .po tambor de inox com tampa, 8 cm de diâmetro, 8
25
cm de profundidade

210. 156979-1

822701

Un

Porta amalgama plás.co autoclavável

20

211. 375381-6

822702

Un

Porta matriz odontológica

20

212. 398238-6

225881

Un

Posicionador radiográﬁco adulto autoclavável. Kit contendo no
15
mínimo 5 pecas + pote para armazenamento

213. 95784-4

225882

Un

Posicionador radiográﬁco infan.l autoclavável. Kit contendo no
15
mínimo 5 peças +pote para armazenamento

214. 11322-0

822692

Un

Pote dappen plás.co com tampa autoclavável

215. 288619-7

221199

Un

Protetor facial de segurança confeccionada em ﬁlme termoplás.co,
transparente, e ﬂexível, com viseira, ajuste em elás.co e apoio em 12
espuma para retenção de suor. Apresentar amostra
Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor OA2 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
20
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

216. 254304-4

225861

Un

217. 34804-0

225862

Un

50

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor OA3 com 20
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
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superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

218. 72691-5

219. 72692-3

220. 424759-0

225863

225864

822703

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor P com Matriz
Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na sua
parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de superjcie
modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada de 20nm,
com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de parUcula
25
de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia-sílica.
Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4 gramas
e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor UD com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
20
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor A1 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
150
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

221. 424760-4

822548

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor A2 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
350
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

222. 424761-2

822549

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor A3 com 350
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Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

223. 424762-0

224. 424764-7

822571

822573

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor A3,5 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
100
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor B1 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
150
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100
Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor B2 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
250
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

225. 424765-5

822550

Un

226. 424782-5

822551

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor B3 com 250
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
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resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

227. 182394-9

228. 228502-9

229. 228502-9

822574

822607

822608

Un

Resina Universal Fotopolimerizável micro-híbrida na cor C4 com
Matriz Orgânica Bis-GMA UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Na
sua parte Inorgânica conter combinação de Zircônia-Sílica de
superjcie modiﬁcada e parUculas de sílica de superjcie modiﬁcada
de 20nm, com 81,8% em peso e 67,8% em volume, com tamanho de
50
parUcula de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircôniasílica. Tempo de polimerização de 20 segundos. Uma Seringa com 4
gramas e possuir em média um rendimento de aproximadamente 30
aplicações. Maior Fluorescência; Ó.mos resultados esté.cos; Alta
resistência ao desgaste. Qualidade igual ou superior a Z100

Un

Resina fotopolimerizável para restaurações diretas e indiretas em
dentes posteriores, Classes I e II; na cor A2, matriz inorgânica de
Zircônia/Sílica com 83% em peso e 61% em volume com parUculas no
tamanho médio de 0,6 micrômetro e matriz orgânica de Bis-GMA,
UDMA e Bis-EMA. Radiopaca. Restaurações mais duráveis. Excelente 50
acomodação do material na cavidade: mais fácil de obter anatomia
oclusal. Ó.ma resistência ao desgaste. Baixa contração de
polimerização. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e
menor inﬁltração marginal. Qualidade igual ou superior a P60

Un

Resina fotopolimerizável para restaurações diretas e indiretas em
dentes posteriores, Classes I e II; na cor A3, matriz inorgânica de
Zircônia/Sílica com 83% em peso e 61% em volume com parUculas no
tamanho médio de 0,6 micrômetro e matriz orgânica de Bis-GMA,
UDMA e Bis-EMA. Radiopaca. Restaurações mais duráveis. Excelente 50
acomodação do material na cavidade: mais fácil de obter anatomia
oclusal. Ó.ma resistência ao desgaste. Baixa contração de
polimerização. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e
menor inﬁltração marginal. Qualidade igual ou superior a P60
Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes anteriores na
cor A1, composta à base de microparUculas pré-polimerizadas, que
permite um polimento de alto-brilho e, em combinação com um
sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações esté.cas em
dentes anteriores, produzida com base em uretanodime.lacrilato.
Dióxido de silício altamente disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas prepolimerizadas (10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender
à demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e duradouras,
50
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente
natural. Indicada para Classes III, IV e V de Black; Ajuste de formas e
tamanho; Correção de cores; Tratamento de defeitos congênitos da
estrutura dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração de
dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas diretas e indiretas
restaurações esté.cas e duradouras, proporcionando uma perfeita
combinação de cores com o dente natural. Qualidade igual ou
superior a duraﬁll

230. 375230-5

822609

Un

231. 27358-9

822610

Un

Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes anteriores na 50
cor A2, composta à base de microparUculas pré-polimerizadas, que
permite um polimento de alto-brilho e, em combinação com um
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sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações esté.cas em
dentes anteriores, produzida com base em uretanodime.lacrilato.
Dióxido de silício altamente disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas prepolimerizadas (10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender
à demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente
natural. Indicada para Classes III, IV e V de Black; Ajuste de formas e
tamanho; Correção de cores; Tratamento de defeitos congênitos da
estrutura dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração de
dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas diretas e indiretas
restaurações esté.cas e duradouras, proporcionando uma perfeita
combinação de cores com o dente natural. Qualidade igual ou
superior a duraﬁll

232. 27359-7

822611

Un

Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes anteriores na
cor A3, composta à base de microparUculas pré-polimerizadas, que
permite um polimento de alto-brilho e, em combinação com um
sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações esté.cas em
dentes anteriores, produzida com base em uretanodime.lacrilato.
Dióxido de silício altamente disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas prepolimerizadas (10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender
à demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e duradouras,
50
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente
natural. Indicada para Classes III, IV e V de Black; Ajuste de formas e
tamanho; Correção de cores; Tratamento de defeitos congênitos da
estrutura dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração de
dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas diretas e indiretas
restaurações esté.cas e duradouras, proporcionando uma perfeita
combinação de cores com o dente natural. Qualidade igual ou
superior a duraﬁll
Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes anteriores na
cor A3,5, composta à base de microparUculas pré-polimerizadas, que
permite um polimento de alto-brilho e, em combinação com um
sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações esté.cas em
dentes anteriores, produzida com base em uretanodime.lacrilato.
Dióxido de silício altamente disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas prepolimerizadas (10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender
à demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e duradouras,
50
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente
natural. Indicada para Classes III, IV e V de Black; Ajuste de formas e
tamanho; Correção de cores; Tratamento de defeitos congênitos da
estrutura dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração de
dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas diretas e indiretas
restaurações esté.cas e duradouras, proporcionando uma perfeita
combinação de cores com o dente natural.
Qualidade igual ou superior a duraﬁll

233. 27360-0

822612

Un

234. 66919-9

822613

Un

Resina micropar.culada fotopolimerizável para dentes anteriores na 40
cor I, composta à base de microparUculas pré-polimerizadas, que
permite um polimento de alto-brilho e, em combinação com um
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sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações esté.cas em
dentes anteriores, produzida com base em uretanodime.lacrilato.
Dióxido de silício altamente disperso (0,02 – 0,07 μm) parUculas prepolimerizadas (10-20 μm), possui ﬂuorescência que permite atender
à demanda dos pacientes por restaurações esté.cas e duradouras,
proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente
natural. Indicada para Classes III, IV e V de Black; Ajuste de formas e
tamanho; Correção de cores; Tratamento de defeitos congênitos da
estrutura dental; Ferulização de dentes após trauma; Restauração de
dentes decíduos; Fechamento de diastema; Facetas diretas e indiretas
restaurações esté.cas e duradouras, proporcionando uma perfeita
combinação de cores com o dente natural. Qualidade igual ou
superior a duraﬁll

235. 0004167

225865

Un

Resina natural Flow A3, composto híbrido foto a.vado, de baixa
viscosidade, bisnaga com 1,2 g, alto-brilho, facilidade no manuseio,
estabilidade da cor, durabilidade e versa.lidade. Embalagem com 30
bisnaga e cinco pontas aplicadoras. Qualidade igual ou superior a
marca de referência DFL

236. 152730-4

225883

Un

Revelador para ﬁlme radiográﬁco dental frasco com 475ml

237. 181505-9

225867

Un

Rolo para esterilização de papel/plás.co, tamanho 10,0 cm x 50 mm
10
rolo com 100mts

238. 286765-6

225869

Un

Selante para fóssulas e ﬁssuras, fotopolimerizável por luz visível,
50
bisnaga com 2 g

239. 171417-1

225904

Un

Seringa Carpule de inox

240. 45910-0

225870

Un

Solução de ﬂuoreto de sódio 0,2% para bochecho semanal frasco de
100
500ml

241. 397654-8

204658

Un

Solução hemostá.ca à base de cloreto de alumínio, indicada para uso
em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento 20
se faz necessário.

242. 225931-1

225913

Un

Sonda exploradora n°5

15

243. 4990-5

225926

Un

Sonda periodontal milimetrada

25

244. 135843-0

185723

Un

Sugador descartável pacote com 40 unidades

600

245. 135843-0

225871

Un

Sugador odontológico cirúrgico estéril descartável

500

246. 375243-7

822615

Un

Taça de borracha para proﬁlaxia

50

247. 242469-0

225907

Un

Tesoura Iris 11,5 cm reta

20

248. 11321-2

225872

Un

Tira transparente de poliéster tamanho 10MMX 1,20x0,05mm caixa
40
com 50 unidades

249. 375607-6

225873

Un

Tricresol formalina, frasco 10ml

30

250. 40833-6

225875

Un

Verniz de ﬂuoreto de sódio a 5% bisnaga com 10ml

30

251. 17666-4

225876

Un

Verniz forrador de cavidades frasco de 15ml

30

50

15

TOTAL R$

LOTE II – SECRETARIA DE SAÚDE – MATERIAL PERMANENTE - SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2182/2017
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Item

Código
TCE

Código

Un. Descrição

Valor
Quan
Valor Total
Marca Unit.
t.
R$
R$

230944-0 187514 Un

Aparelho de ultrassom e jato de bicarbonato para proﬁlaxia, com válvulas
solenoides que cortam e liberam instantaneamente a passagem de ar e
água, fazendo com que a mistura de ambos se dê somente na saída (parte
externa) da caneta de bicarbonato. O ultrassom piezoelétrico é a.vado
por pas.lhas cerâmicas com frequência de no mínimo 30.000Hz, peça de
mão autoclavável, seletor automá.co do modo de operação (ultrassom
ou jato de bicarbonato) ao re.rar uma das canetas do suporte, alta
frequência na ponta a.va, formando uma ﬁna névoa de água, sem que
haja gotejamento, 5 níveis de potência do ultrassom: baixa, baixa/média, 08
média, média/alta e alta, .ps (pontas) com vários modelos: periodon.a,
endodon.a, denUs.ca, prótese e preparação cavitária; peça de mão
produzida em alumínio anodizado, ajuste no painel do volume de água e
do bicarbonato independentes, tampa do reservatório de bicarbonato
com visualizador, entrada de ar e água com bitolas desiguais, pedal de
acionamento único, Frequência: 50/60 Hz; Pressão de entrada de água: 14
PSI a 40 PSI; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; voltagem: bivolt ou
110v

2.

32014-5

217344 Un

Avental de chumbo adulto com protetor de .reoide – comprimento 76
cm, largura 60 cm, caracterís.cas adicionais com equivalência de 0,25 mm
02
de chumbo, ﬂexível, aplicação proteção radiológica. Registro ANVISA e
Garan.a de no mínimo 5 anos.

3.

293786-7 189958 Un

Avental de chumbo uso proﬁssional com protetor de .reoide – tamanho
110x60cm com 0,25 mm PB. Registro ANVISA e Garan.a de no mínimo 5 02
anos.

4.

425730-8 822585 Un

Avental de chumbo infan.l com protetor de .reoide, reves.do em tecido
bagun lavável. Acabamento em viés e fechamento em velkron. Proteção
02
equivalente de 0,25 a 0,50 mm de PB, uso odontológico. Registro ANVISA
e Garan.a de no mínimo 2 anos.

5.

183472-0 819203 Un

Des.lador de água, bivolt ou 110v, capacidade de água des.lada de 3,8
05
litros.

6.

395328-9 177657 Un

Fotopolimerizador com sonda de ﬁbra óp.ca de 8 mm de diâmetro,
sistema de iluminação .po LED, sem ﬁo, com protetor de luz, com bateria 05
interna, com base carregadora.110V

7.

45917-8

822668 Un

Instrumento de mão, caneta de baixa rotação, contra ângulo com encaixe
universal, cabeça ﬁxa, esterilizável em autoclave até 135°C transmissão
1:1 passível de uso com broca .po “AR” e “FG”, sistema de troca de broca
convencional, recar.lha sod, mínimo DE 5.000 rpm – Máximo de 20.000
rpm. Des.na-se para preparo cavitário e acabamento e polimentos. 12
Qualidade igual as marcas de referência kavo ou superior.
* obs. As canetas de baixa rotação (contra ângulo e peça reta) devem ser
da mesma marca do micro motor devido ao encaixe e correto
funcionamento do produto.

8.

377948-3 822669 Un

Instrumento de mão, micro motor de baixa rotação com encaixe borden 2 12

1.
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furos, spray para refrigeração por condução interna, sistema de encaixe
universal entra, esterilizável em autoclave até 135°C acoplamento borden.
Mínimo DE 5.000 rpm – Máximo de 20.000 rpm para trabalhos de
preparo cavitário, proﬁlaxia com pasta abrasiva, acabamento de
restaurações e trabalhos leves em prótese. Qualidade igual as marcas de
referência kavo ou superior.
* obs. As canetas de baixa rotação (contra ângulo e peça reta) devem ser
da mesma marca do micro motor devido ao encaixe e correto
funcionamento do produto.

5089-0

Instrumento de mão, peça reta encaixada em micro motor de encaixe
Borden 2 furos, spray para refrigeração por condução interna, sistema de
encaixe universal Entra, esterilizável em autoclave até 135°C,
acoplamento Borden. Mínimo de 5.000 rpm – Máximo de 20.000 rpm.
Para trabalhos como: preparo de cavidades, proﬁlaxia com pasta abrasiva,
12
822670 Un.
acabamento de restaurações e trabalhos leves de prótese. Qualidade
igual as marcas de referência kavo ou superior.
* obs. As canetas de baixa rotação (contra ângulo e peça reta) devem ser
da mesma marca do micro motor devido ao encaixe e correto
funcionamento do produto.

4573-0

177780 Un

Mocho Odontológico ergonômico, sistema a gás de regulagem da altura
do assento e ajuste de inclinação do encosto, cinco rodízios duplos,
10
estofamento com espuma espessa reves.do em laminado PVC sem
costura e de fácil assepsia, suporta até 250Kg.

11.

378105-4 211633 Un

Seladora de Papel Grau Cirúrgico, manual, compacta, possui uma alavanca
para selar e uma faca de duplo corte para cortar o papel, largura da solda
13 mm de acordo com o exigido pela ANVISA, solda ú.l 300 mm, possui 05
suporte para bobina, possui proteção para o suporte da faca de corte,
estrutura em aço, pintura eletrostá.ca, 110v;

12.

141833-5 822614 Un

Suporte para avental de chumbo para ser ﬁxado à parede por parafusos e
02
buchas, com apoio cilíndrico, fabricado em aço inoxidável ou pintado.

313018-5 819280 Un

Vibrador para gesso U.lizado para eliminar as bolhas de ar nos materiais
de moldagem e reves.mento de gesso. Garan.a de 18 meses,110V. 01
Qualidade igual ou superior a Marca de referência: VH

9.

10.

13.

TOTAL R$

* APRESENTAR CATÁLOGO DE TODO O LOTE 02 PARA ANÁLISE NO MOMENTO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS:
1) O lote do material deve estar indicado na Nota Fiscal, sob pena de recusa no recebimento dos mesmos.
2) O acondicionamento e transporte do(s) produto(s) devem ser feito(s) dentro do preconizado para o(s)
produto(s) devidamente protegido(s) de poeiras e variações de temperatura.
3) Os materiais deverão ser entregues em embalagens adequadas contendo de forma visível os seguintes dizeres:
“PROIBIDA A VENDA PELO COMÉRCIO”. (Ar.go 7 da Portaria 2814/98).
4) As embalagens externas devem mencionar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura,
umidade, empilhamento, etc.).
A Proposta deverá conter ainda:
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I – prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;
II – Forma de pagamento será em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota ﬁscal de fatura.

III – Prazo e forma de entrega parcelada até 10 (dez) dias, após a emissão da requisição.
IV – declaração de que os preços con.dos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: impostos,
fretes, embalagens, seguros e demais encargos.
______________________, ______ de ____________________, de 2016.
______________________________________________________________
(Assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante)
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