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uunrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo or lrcruçÕes E coNTRATos

ATA DE sessÃo púelrca pARA FASE DE
LANCES, HneruraçÃo r no:uorcnçÃo oo
oBJETo, REFERENTE Ao paecÃo
PRESENCIAL NO O 5/2018.

Aos vinte e oito dias dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às oito
horas, reuniram-se o Pregoeiro Substituto e respectiva equipe de apoio, nomeados pela
Portaria no t66/2018, para proceder continuidade da sessão referente ao Pregão
05/2078, o qual tem por objeto a contratação de empresa aquisição futura e parcelada
de lvlateriais odontológicos para atender à demanda do Fundo Municipal de Saúde. No
presente dia, constatou-se o comparecimento dos representantes das empresas MB
DENTAL COMERCIO LTDA-ME, GM FARMA COMERCIAL LTDA-EPP e COMERCIAL
C.V.M EIRELI.
Na sequência, deu-se início à fase de lances, e o Pregoeiro que os solicitou verbalmente,
tendo obtido os melhores preços, a partir de negociações diretas com os representante§
das licitantes, chegando ao resultado conforme mapa de apuração anexo.
Em seguida, foram abertos os envelopes "2", contendo os documentos de habiljtação das
vencedoras da fase de lances. Após análise minuciosa aos documentos apresentados,
identificou-se que foram cumpridas todas as exigências do instrumento convocatório,
estando, desta forma, as partlcipantes habilitadas. Sendo assim, sagraram-se
vencedoras deste certame as empresas/ conforme o quanto disposto a se U IT:

COMERCIAL C.V.M EIRELI

DESCRIçÃO

Agua destilada aspecto físico liquido
incolor, inodoro, insipido, caracte rísticas
ad iciona is conforme farmacopeia
brasileira alão 5litros

jAgulha, tipo aguiha gengival, tamanho
i 309 curta, mateflal corpo em aço inox
siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado,
tipo conexão adaptável à seringa
carpule, características adicionais
protetor plástico, uso estéril,
descartável, embalagem contendo 100
unidades.
Agulha, tipo agulha gengival, tamanho
J0g longa, material corpo em aço inox
siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado,
tipo conexão adaptável à seringa
ca rpu le, características adicionais
protetor plástico, uso estéril,
descartável, embalaqem contendo 100
unidades.
Alcool et
contendo 1000m1

iAlgodão hidrófilo apresentação em

ílico teor alcoólico 7Oo/o

V. TOTAL
R$QTD.
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11

t7

Alveolótomo, material aço inoxidável,
tipo ponta Luer curvo, características
ad iciona is, articulado, esterilidade
a utoclavável.
Anestésico embalagem com 50 tubetes
lidocaina com epinefrina com vaso,
ca ixa com 50 tubetes

16
Anestésico tópico a base de benzocaina
20o/o €.rn forma de el com 12

U nd. 20 t29,OO 2.580,00

35 60,00 2.100,00

75 251 ,25

1.248 00

r
Aplicador odontológico, aplicação para
cimento hidróxido de cálcio, material
aço inoxidável, cabo longo, duplo, tipo
onta an u lada.

23

26

27

28

29

Broca alta
inoxidável
esférica, tipo

rotação, material aço
diamantada, formato
haste regular, tipo corte

24

f--
25

n u mera o americana 1013,
alta rotação, materjal aço

rnoxidável diamantada, formato
lesférica, tipo haste regular, tipo corte
méd io n u mera o a mericana 1014.
Broca alta rotação, material aço
inoxidável dia mantada, formato
esférica, tipo haste regular, tipo corte
méd io n u mera o a mericana 1015.

Broca alta rotação, material carbide,
formato esférica, tipo haste Ionga, tipo
corte cirú r tca ref. 6.
Broca alta rotação, material carbide,
formato esférica, tipo haste longa, tipo
corte cirúrgica, ref. 8.
Broca odontológica, material aço
inoxidável, tipo tronco cônica, tipo
lâmina cirúrgica, aplicação osteotomia,
características adicionais alta rotação,
formato lisa, modelo Zecrya, tamanho
haste lon 28 mm \

d

{
2

CX 29.800,00

Und. 50 10,05

35 10, 10

110 1,80

110 7,75

502,50

U nd. 3 53,50

Broca alta rotação, material aço
inoxidável diamantada, formato
esferica, tipohaste haste regular, tipo
corte medio, nu meração 1011.

Und 198,00

Broca alta rotação, material aço
inoxidável dia ma ntada, Formato
esférica, tipo haste longa, tipo corte
cirúrqica, n u meraÇão americana 1012.

U nd.

Und.

U nd.

110

110 7,7 5 192,54

Und

Broca alta rotação, material aço
inoxidável diamantada, formato
esférica, tipo haste regular, tipo corte
médio, numeração americana 1016.

U nd.

110

110

2,10

2,14

2 31,00

231,00

Und. 8,40 294,00

Und. 35 294,O08,40

Und.

31
Brunidor odontológ ico n.29, em
inoxidável para acabamento
restauraqões de amálqama.

aço
em U nd.

34 Und 78,O0

30

Caixa inox ara esteriliza ão de 16

10,0 5
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materiais em autoclave, com tampa,
sem perfuração. Dimensões 18cm x 0B
cm x 03 cm.

35

Caixa inox para esterilização de
materiais em autoclave, com tampa,
sem perfuração. Dimensões 28cm x 14
cm x 06 cm.
Cimento odontológico, composição
hidróxido de cálcio, pró-análise (PA),
apresentação po, uso forra mento
cavidades ti o forrador frasco com 10

44 Creme dental com flúor, embalagem
com mínimo 90
Cunha odontológica, madeira,
anatômica, restauração odontológica,
embala em contendo 100 unidades.
Cureta - Uso Odontológico cureta,
material aço inoxidável, referência no
17, formato côncavo corpo duplo,

lica o remo o d en tina.

15 23 0,00

72,20

45

46

51

5?

53

54

55

56

a

lCureta periodontal, material
i inoxidável, modelo no 0-0.
Cu reta periodontal, material aço
inoxidável modelo no 3-4

aço

açoCureta periodontal, material
inoxidável, modelo no 5-6.
Cureta periodontal, material aço
inoxidável, modelo no 7 -B

Cu reta pe riodonta I, material
inoxidável, modelo no 1 1- 12.

aço

Descolador cirúrgico, material aço
ca ra cte rísticas

\

L

Und 3.4 5 0,00

FR 25 4,20

40 Compressa d_e gaze 7,5X7,5 9 Íios
100o/o ALGODAO pacote com 500

pct 3.200 44.800,00

Unid 20.000

14,00

2 1 0 42.000,00

CX 15 13,80 zo7 ,00

U nd. 15 7 ,60 1 14,0 0

U nd. 15 7 ,60

U nd. 15 7 ,60

Cureta - Uso Odontológico cureta,
material aço inoxidável, referência no
18, formato côncavo corpo duplo,

Cureta - Uso Odontológico cureta,
material aço inoxidável, referência no
79, formato côncavo corpo duplo,

Cureta - Uso Odontológico cureta,
material aço inoxidável, referência n"
20, formato côncavo corpo duplo,

47

48

49

a om oreo

3 ão d entina.lica o remo

a ão d entina.lica o remo

Und. 15 7 ,60

50
Cureta alveolar de Lucas, fabricada em
aço inoxidável. U nd. 18 3,0 0

Und

15 72,20

U nd. 6

73,20

73,20U nd.

73,20

Und.

1-2,20

t2,20

72,20

6

6

6 73,20

Cureta periodontal, material
inoxidável, modelo no 13-14.

aço
Und 6

Und.57 lYo lt,

I

I

I

I

2o5,OO 
I

I

dentina.

114,00 
I

114,00 
I

114,00

6 72,20

12,20 73,20ll

73,20 
i

U nd.

I

240,00 I

I

15 16,00 
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62

65

66

Envelope autoselante L4Ox 290mm
papel plástico compostas de papel grau
cirúrgico + filme laminado
poliéster/ p ropileno. Embalagem
contendo 100 unidades.
Escova de Robinson Cônica Branca,
com primento total aproximado de
29mm, comprimento das ce rdas
aproximado de 7mm, diâmetro das
cerdas de 0,50mm, utilizada no contra
ângulo e indicada para pré-polimento de
resina, podendo ser utilizada com pasta
de polimento e óleo mineral, fornecido
em blister com uma unidade no formato
côn ico.
Escova dental ad u lto, embalagem
individual com 3 ou 4 fileiras de cerdas
macias de nylon a pa radas
u niformemente e arredondadas, cabo
anatômico e flexível.
Escova dental infantil, embalagem
individual com 3 ou 4 fileiras de cerdas
macias de nylo n aparadas
u niformemente e arredondadas, cabo
anatômico e flex íve l.
Fixador radiográfico odontológ ico,
pronto para uso em processo manual
frasco com 475 ml.
Flúor gel acidulado, para aplicação

a. Frasco com 200m1
Flúor gel neutro para aplicação tópica
(não acadulado). Embalagem com
200m l.

CX 60 74,50 4.470,04

209,00

B 10,00

10

67

76

7B

79

80

85

Fórceps adulto
em aço
Esterilizável.
Fórceps ad u lto
em aço
EsterilÍzável.

no 01,
cirú rg ico

confeccionados
inoxidável.

no 16,
cirú rg ico

confeccionados
inoxidável.

Fórceps adulto no 1BR, confeccionados

L"

em aço
Esterilizável.
Fórceps ad u lto no 150,
em aço cirúrgico
Esterilizável.
Fórceps adulto no 151,
em aço cirú rg ico
Esterilizável.

crrurgrco
confeccionados

inoxidável.

confeccionados
inoxidável.

confeccionados
inoxidável.

t\

/

Und 110 1,90

Und, 10.000

U nd. 10.000 12.000,00

FR 35

FR

t9,75

t,20

691,2 5

781,00

FR 110

U nd. 10

10

81,00

81,00

B 10,0Und. 10 81,00

Und 10 81,00 810,00

81,00Und

Und88 10 81,00

f,

77

83

L__l
B4

.,,,1 , ,..,; 
l

I 110 7,101

7,70 7 87,OO

10 | sr,oo] aro,oo

810,00 
|

l

U nd.

em aço cirúrgico inoxidável. Und.
Esterilizável.

adulto no 65

81o,O0l

810,00
I

rl
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B9
Fórceps infantil no 01, confeccionados
em aço cirúrgico inoxidável.
Esterilizável.
Fórceps infantil no 03, confeccionados
em aço
Esterilizável

cirú rg ico inoxidável.

Fórceps infantil no 04, confeccionados
em aço cirúrgico inoxidável.
Esterilizável.
Gel dessenslbilizante dentá rio.

Und. 6 8 0,00

6

Hemostático
a presentação

odontológ ico,
liq u ido, tó pico.

uso
em96

97

99

101

102

105

Embalagem com 10 ml, com dados de
n t iílca ão do rod uto
de broca, diamantada, acabamento

em resina, uso odontológico; para alta
rotação; diamantada - serie dourada;
kit acabamento grana fina; números
LLL2f, 1190f, 1093f, 2135f, 3118f,
3168f, 3195f; conforme as normas
NBR/ISO 9002/7994 para os
instrumentos rotativos odontológicos;
passível de esterilização em meios
físico-q u ím icos; embalada
individualmente:, contendo
externamente marca comercial,
numera o rocedência de fa brica o.
Lubrifjcante odontológ ico, óleo mineral,
spray com adaptador, canete de alta e
baixa rotação, sem CFC, embalagem
contendo mínimo 200 ml.
Luva de procedimento em látex não
estéril ambidestra, caixa com 100,
taman ho GRANDE
Luva de procedimento em látex não
esteril ambidestra, caixa com 100,
tamanho MEDIO

704 Martelo cirú lco 150
Material restaurador temporário,
composição óxido zincoleugenol,
apresentação póllíq u ido, uso curativo
provisório/fo rra mento cavidades, tipo
cimento IRM, características ad iciona is
pó, frasco com 38 gramasem líquido,
frasco com 15 ml, aplicação restauração
dentário.
M icromotor (registro ANVISA
80055110003) esterilizável em
autoclave, com sistema de conexão dois
furos, sistema INTRA de encaixe rápido
das pontas com giro de 3600 das peças
acopladas, spray externo, com recurso

35

i

r,L

91 Und. 80,00

6 81,00 486,0092

95 Und 25 22,7 0 567 ,50

kit

FR

CX

20

55

60

1.00 0 27 ,00

23,00

CX 27 ,OO 54.000,00

Und.

2.00 0

5 89,00 445 ,00

CX

Und

2.27 5,OO

1.750,001,Q7

de inversão de rotação e u la em de

5

480,00
I

I

Und.

FR 460/00 
l

480,00

I

I

I

I

I

68,00

I
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3.000 a 18.000
máximo 65 l/min

RPM, consumo de ar

108

Oxido de zinco pó, 100o/o puro, para uso
odontológico, com granulometria fina,
homogênea. Embalado em frasco
leitoso, contendo aproximadamente 50
Gr.

109 Papel grau cirúrgico em forma de
bobina tamanho 20x100m
Pedra Pomes, cor branca, aspecto físico
pó, aplicação limpeza dental, uso
odontoló9ico, extrafino. Embalagem
com 100

115
Pinça cirúrgica, material aço inoxidável,
modelo Adson, tipo onta sem dentes.
Pinça cirúrgica, material aço inoxidável,
modelo Dente de Rato.
Pinça cirúrgica, material aço inoxidável,
modelo Goiva o ponta a ng u lada.

270,O0

336,00

120

116

118

119

ti
Pinça de algodão, No 17, em aço
inoxidável, com ponta curva.
Esterilidade autoclavável.
Porta amálgama, material aÇo
inoxidável, tipo autoclavável, utilizado
para colocar amálgama na cavidade
desejada.
Porta matriz, tipo Tofllemire, material
aço inoxidável, utilizaçâo em
restaurações, uso adulto/infantil, tipo
circu la r.
Pote da en em silicone
Removedor de manchas tipo tartarite,
para uso odontológico, embalagem
contendo mínimo 30 ml.

Rolete de algodão paÂ uso
odontológico (30 a 329), para o
afasta mento da bochecha em
tratamento dentário, por sua alta
capacidade de absorver líquido,
confeccionado em fibras 100o/o algodão.
Pacote com 100 u n idades.
Selante resinoso fotopolimerizável de
fóssulas e fissuras, com carga
ionômerica, contendo flúor, na cor
matizada. Embalagem contendo 1

seringa com 29 e 1 ponteira para
a lica ao.

131

1.080,00

700,00

\

il

t
-t

/n {
(r

FR 45 6,00

RL 200 78,00 15.600,00

FR 45 369,00

Und. 6

8,20

Und. 6 18,20

109,20

1,17 Und 6 1 15,00 690,00

U nd. 35 \0 ,44 364,00

20

6

U nd. 15 5,60 84,00

45 21,00 945,00FR

124
Resina composta fotopolimerizável,
flow, embalagem com 01 seringa de
02q, cor A1

Unid. 15 21,00

pct

cx

440

20 54,00

25

1ry1IWà

109,20 
I

U nd.

E
t4,20

I

I 
ru,oo 
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I
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I

122

t;;r

5, 10

t- l

315,00 
|

2.244.OO I'i
I
I

732

L:: Seringa Carpule com. refluxo d" uço l Und.I tnoxloavel autoclavavel. I

28,001
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134
Sindemotomo n. 1, duplo, espátula, de
cabo oco e a lnox.
Sonda exploradora de uso odontológico
no5, duflex, em aço inoxidável, 15 cm,
cabo maci autoclavável.

Und. 6 10,90 65,40

135

737

138

140

o
35

55 89,00

15

35

Taça de borracha para contra ángulo
para profilaxia e polimento
convencional, cor branca aplicação
polimento resina, acessórios com
protetor, uso odontológico. Pacote com
60 unidades
Tesoura tipo íris, material aço
inoxidável, comprimento mínimo 12 cm,

onta curva.
Tesoura tipo íris, material aço

139 inoxidável, comprimento mínimo 12 cm,

ri

ti

t4!

nta reta.
Tara de Lixa abrasiva para Acabamento
e Polimento de superfícies próximas a
Resina. Largura 4mm. Granulação
média e Fina. Caixa com 150 unidades.
Tira de lixa; de aço inox; para
acabamento e polimento de
restaurações de amalgama; em
envelope com mínimo 12 tiras de
aproximadamente 4 mm de largura;
embaladas individualmente.

142 Tira de meta{ 05 mm x 50 cm. Uso
od o ntológ ico.

743 Tira de metal 07 mm x 50 cm. Uso
od o ntoló ico.
Tira odontológica, material poliéster,
tipo pré-cortada, espessura 0,05 mm,
largura 10, caixa com 50 folhas de 10
cm. Descartável. Aplicação:
resta u ra oes em resrna.

1-45
Verniz dentário com flúor. Embalagem
com 10 ml.

3 50,00

144

-
l

VAOR TOTAL ENlPRESA 309.467,80

381,50U nd.

pct 4.895,00

388,50

Und 15

PCT 35

25,90

10,00 350,00

PCT

RL 56,00

RL 35

1,6 0

t,7 a 62,30

pct

FR

UNID.

kit

Und,

GM FARMA COMERCIAL LTDA
--T---

DESC RIçÃO

Adesivo ortodôntico fotopolimerizável.
Apresentado em Kit com 2 Seringas com 49
cada.
Alavanca odontológ ica, material aço
inoxidável, tipo Seldin, ca racterísticas
ad icionais direita 1R, esterilidade
autoclavável.

V. V. TOTAL
R$QTD. UNIT.

1R$
BO

\
5

,'7
/t'

1
/

20

10,90

I una.

10,00 
|

'l
150,00 

|

I

10,00

t__Ll
t7 13,00 I 221,00 

i

i

|lli
110,00 8.800, O0

760,00
L

t

38,00
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6

7

Alavanca odontológica, material aço
inoxidável, tipo Seldin, ca racterísticas
ad icionais esquerda 1L, esterilidade
autoclavável.

Cabo espelho bucal, material
dável, formato o itavado, tipo

aço
USO

Und 20 758,00

90 1 19,0 0

27 ,O0 54.000,00

36

69

ltnoxt
a utoclavá ve l.

, Campo Cirúrgico descartável, fabrrcado em

lpolrpropileno (TNT Tecido Não Tecido),
imedindo aproximadamente 45 cm x 60 cm,

acote com 50 unidades.
Contra ângulo esterilizável em autoclave e
acoplável ao micromotor através de
sistema intra, com relação de transmissão
1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro
livre de 360o sobre o micromotor, tamanho
reduzido da cabeça, deve permitir a
utilização de brocas de alta e baixa
rotação, fixação da broca de baixa rotação
com trava de aço temperada com sistema
lateral de aco la mento so de 44 5

Esculpidor Holemback no 03S cabo
oitavado, produzido em Aço Inoxidável;
Tamanho: 16 cm.

spátula de Madeira. Embalagem com 100
nd qQe, lsq qQqqlg1óg ico
órceps adulto no 17, confeccionados em

aÇo cirú ico inoxidáve!. Esterilizável
ll-orce ps adulto no 1BL, confeccionados em
aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável
Fórceps infantil no 05, confeccionados em

o ctrú ico inoxidável. Esterilizávela

81

B2

Limalha de parata com alto teor de cobre
para uso odo ntológ ico. Embalagem
contando 30
Luva de procedimento em látex não estéril
ambidestra, caixa com 100, tamanho 2.000 f\

u

Und 26 ,O5 521,00

CX 80 227 ,00 18.160,00

15

Alavanca odontológica, material aço
inoxidável, tipo Seld in, caracterÍsticas
adicionais reta, referência no 2, esteriljdade
autoclavável.
Amálgama em cápsula, para
preenchimento da cavidade, uma porção

Anestésico embalagem
lidocaina com epinefrina
com 50 tubetes

( ca ixa com 50 cá ps ulas).
com
sem

50 tubetes
vaso, caixa CX 1-20 168,00 20.160,00

Cabo bisturi, material aço inoxidável,
tamanho no 3.

CX 150,00

Und.

pct 3 0, 3 60,00

Und. 12.000,00

68 Und.

2.400,00

15 10,00

35 5 ,25

660 46,00

15 7 ,55

5

pct 60 5,20

Und. 10 B 1,00

Und. 10 81,00

713 ,25

312,00

810,00

810,00

U nd. 6 81,00 486,00

U nd. 6 81,00 486,0094
Fórceps infantil no 06,
aço cirúrgico inoxidável

confeccionados em
Esterilizável.

FR 10.710,00

CX103
PE UENO

20

I ,, l

1,,,,i
I

I

183,751

l.,
I

1

le3

98
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uururcÍpro DE ARErA BRANCA
prvrsÃo oe lrcrtaçÕes E coNTRATos

Pasta para aplicação profilática
odo ntológ ica, composta por água,
espessante, laurel sulfato, carbonato de
características adicionais com flúor, úso
odontológico, bisnaqa 90q.

111 Unid.

\21 Und. 39 5,00

Unid.

Unid

45 23,50

5

Unid.

128 Unid

1.057,50

822,50

587,50

t29 FR 379 ,7 5

FR

25 23,50

35

35 20,00 700,00

pct

106
lYercúrio para uso odontológico, frasco com
100

Porta-algodão, material aço inoxidável, tipo
limpo, altura 15 cm, diâmetro 10 cm,
características adicionais tampa
rOSquqável.

t25 Resina íotopolimerizavel a 1,0 2350 ou
TPH.

FR 90

165 10,15 7.67 4,7 5

79,O0

1.057,50

330 5 ,20 1 . 7 16,00

190.200 50

Resina
TPH .

fotopolimerizave I a 2,0 2350 ou

fotopolimerizavel a 3,0 2350 ou727

130

136

9

13

1B

Resina
TPH.
Resina
TPH.

fotopolimerizavel a 3,5 2350 ou

Revelador de placa bacteriana, aspecto
físico líquido, tipo solução, uso
odontológico, aplicação profilaxia-

resenta o frasco com 20 ml
Revelador radiográfico odontológ ico, pronto
para uso em processo manual, frasco com
47 5 ml.
Sugador odontológico de saliva
descartável, confeccionado em PVC
transparente e atóxico, com arame em aço

special e ponteira em PVC macio, atóxico
_t; vazado. Pacote com 40 unidades.

VAOR TOTAL EMPRESA

MB DENTAL COMERCIO LTDA ME

DESCRIçAO

Algodão em rolete em Formato cilíndrico
utilizado para tratamento dentário pacote
com 100
Amálgama em cá psu la, para
preenchimento da cavidade, duas porções

500

BO 1"82,40 t4.592,00

70 10,00 700,00

QTD. UNIT. V. TOTAL
R$

.1

caixa com 50 cá sulas
Aplicadores descartáveis tipo m icrobrush,
pontas em fibras não absorventes,
embalagem com 100 aplicadores.
Aspirador elétrico para secreção ou
microaspirador, possui a função de aspirar
líquidos e secreções em vários
procedimentos méd icos e odontoló9icos;

\l
uso clínico, cirúrgico e odontoló

// 9

UNID.

PCT

cx

CX

Und.19

rco

15

247,ool z2.z3o,oo

t;t 45 23,50

35 23,50

10,85 
I

I

ITEM

5.130.00
I

3,98 1.990,00

L

342,OO

)

fl
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uurutcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo oe lrcrraçÕes E coNTRATos

20

42

58

63

70

Voltagem do aspirador elétrico é Bivolt
(710/220); Silencioso; Itens inclusos:
Cânulas metálica ara as rra o bu ca l.

Condensador de amalgama; tipo Ward
número 02; confeccionado em aço inox
com acabamento e polimento; passível de
este rilização em meios físico-q u ímicos.
Condicionador ácido esmalte, a presentação
seringa 3 ml, composição ácido fosfórico a
37o/o, uso odontológico, indicação
condicionamento do esmalte e dentina,
as eclo físico ei em unidade
Detergente antiferruglnoso, detergente
para remoção de ferrugem
oxidantes, proteção contra

e mlnerats
corrosão de

instrumentos de aço inox, embalagem com
200m1 Ref.: Su e ist a in
Deter ente a ntiferru r nos o.

Espátula odontológica para inserção de
resina n.2, modelo duplo, com ponta
angulada, em aço inoxidável/titâ nio,
mínimo 17cm.
Espátula, Tipo Para Cimento, Modelo No

470 ,40

60 23,00 1.380,00

60 28,00 1.680,00

35 10,40 364,00

{

r/

Und. 25 25,00Bandeja inox, tamanho pequena,
dimensões aproximadas de 22x9x1,5 cm.

U nd. 25 8,7 5

625,00

zta,7 5

kit 600

39

Bandeja inox, tamanho pequena,
dimensões aproximadas de 22x9x1,5 cm.
Cimento ionômero vid ro, aplicação
forramento, radiopaco, adesão química ao
esmalte e dentina, apresentação
póllíquido. Composição kit contendo:
frasco com 109 pó, frasco com 8ml lÍquido,
bloco de mistura e colher medidora.
Cimento odontológico, composição
h id róxido de cálcio, radiopaco,
apresentação pasta base 13 g, pasta
catalisadora 11 q.

CX 60 4.800,00

47 Und 140,00

pct

20 7 ,00

240 2.400,00

FR

9.889,0059 LT

68 ,40

110

6

89 90

60 FR 110

61 FR

CX

Detergente enzimático para limpeza de
instru menta is, composto por enzimas
(amilase, lipase e protease), frasco 100m1.
Detergente para uso dissolução de material
orgânico; frasco com 200 ml - Indicado
para desinfetar e dissolver resíduos no
sistema de evacuação do equipamento.

Envelope autoselante 90x 260mm papel
plástico compostas de papel grau cirúrgico
+ filme laminado poliéster/propileno.
Embalagem contendo 100 unidades.
Enxaguante bucal, embalagem
com 250 ml.

m rn rmo

Referencra Ll SUGCLEAN "

FR

Und

U nd.24, Material Aço Inoxidável, A lica ão Uso
15

/

I

37

27

64

80,00 48. OOO, OO

BO,OO

10,00

1s,oo I 1.6s0,00 
I

25 66,00 i 1.650,00 
|

I

I

e,6s I 744,7s 
I

77

t0
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munrcÍpro DE ARErA BRANCA

prvrsÃo or lrcrrações E coNTRATos

lOdontológico.

spelho bucal clínico plano, material aço

72

73

74

75

90

100

inoxidável,
od o ntológ ico,

tamanho no 04, uso
a nti-em ba raça nte.

30 5,40

30 7 ,O0

35 15,00

45 3 ,40 15 3,00

10 80,20

81,00

200 27 ,O0

Ca racterísticas adicionais sem cabo
Espelho bucal clínico plano, material aço
inoxidável, tamanho no 05, uso
odontológico, a nti-em ba raça nte.
Características adicionais sem cabo.

6

Eugenol, para uso odontológico,
embala em contendo minimo 20mL
Fio dental, material resina
te rm o p lá st icalcera e essência,
comprimento 50 m, tipo regular, sabor
neutro.
Fórceps adulto no 69, confeccionados em
al o ctTu r ico inoxidável. Esterilizável
Fórceps infantil no 02, confeccionados em
aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável.
Luva de procedimento em látex não estéril
ambidestra, caixa com 100, tamanho
EXTRA P

Papel grau cirúrgico em forma de bobina
tamanho 30x 100m

110 200 149,00

VAOR TOTAL EMPRESA
O montante licitado perfaz o valor global de R$ 632.970,20 (Seiscentos e trinta e dois.
mil, novecentos e setenta reais e vinte centavos).
Depois de declarados os vencedores, não havendo manifestação imediata e motivada da
intenção de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo. . 1: .

Quando questionados sobre o interesse em compor o cadastro de reserva, os
participantes abdicaram desse direito, O representante da empresa l,l B DENTAL
COMERCIO LTDA-ME, se ausentou do recinto, assim está do direito de assinar esta átâ
posteriormente, e a consequente contestação da mesma.
Na oportunidade, este pregoeiro adjudica o objeto às licitantes vencedoras.
Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-
se a presente ata, a qual vaí assinada pelo Pregoeiro, juntamente, com a Equipe de
Apoio e licitantes presentes

LU HENRI OS MACHADO
S u bstituto

Licitantes: f
| ,*"""1 r. 'f 

^ ., 1'^ '' '1--:\

GM FARMA COMERCIAL LTDA-EPP, anscrita no CNPJ 10.638.21410001-41,
representada pelo Sr. Francisco losé Silva Lima, portador do RG 1.060.031 SSP/SE

1

Õia
, / -1
ft:'tÍ^.Ç* )r,t : Lo

ELI, inscrita no CNPI 26.915.908/0001-19, representada peloOM R

l1

U nd.

Und

FR

RL

U nd.

Und.

CX

RL

210,00

525,00

5.400,00

8 02,00

486,00

29.800,00

Sr. And re Vieira de Melo, portador do RG 1.318.292 SSP/SE

,

762,00

86

I

L

i 133.301,90 I

I


