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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO O1l2OI9

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA/SE, iNSCTitO NO CNPJ SOb O NO

11.402.091/0001-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, Centro, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. FRANCISCO .IOSE SAMPAIO,
brasileiro, casado, dentista, portadora do RG no 2.889.856 SSP/PE e do CPF no 222.577.31,3-
34, residente e domiciliado em Areia Branca/SE, considerando o julgamento do PREGÃO
PRESENCIAL No O5l2O18 SRP FMS, para REGISTRO DE PREçOS, e a sua respectiva
homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas: COMERCIAL C.V.M EIRELI,
jnscrita no CNPI 26.915.908/0001-19, estabelecida na Rua A, no 194A, Conjunto Marcos Freire
l, Taiçoca, Nossa Senhora do Socorro, SE, neste ato representada pelo Sr. ANDRÉ VIEIRA
DE MELO, portador do RG 1.318.292 SSP/SE e do CPF no 800.065.235-87; GM FARMA
COMERCIAL LTDA-EPP, inscrita no CNPJ 10.638,214/OO01-4L, estabelecida na Avenida
Coletora, no 215, Taiçoca, Conjunto Fernando Collor.de lvlelo, na cidade de Nossa Senhora do
Socorro, SE, neste ato representada pelo Sr. JOSE HAMILTON MENEZES DE AZEVEDO,
portador do R.G. no 1.423.151 SSP/SE e do CPF no 025.199.445-79; e MB DENTAL
COMERCIO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ 20.317.146/000I-72, estabelecida na Rua Arauá, no
270, Centro, na Cidade de Aracaju, SE, neste ato representada pelo Sr. WASHINGTON
NASCIMENTO CRUZ, portador do RG 838.725 SSP/SE e do CPF no 585.291.285-91.
Atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de
Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis no 10.520/02, nd
8.666/93 e alterações, e Decretos n" 864/20L7 e no 984/2018, e em conformidade com as
d rsposiçoes a seg u ir.

01. DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição futura e parcelada de
materiais odontológicos para atender à demanda do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com
as especificações constantes do Edital de Pregão Presencial no 05/2018 SRP e seus anexos,. e
propostas de preços apresentadas/ de acordo com o art. 55, XI da Lei n" 8.666/93, passando
tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

02. DO REGIME DE EXECUCAO
o objeto será executado mediante a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço unitário, nos termos da Lei no 8.666/93.

03, DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
Os materiais serão fornecidos pelos preços registrados constantes do Anexo l desta Ata.
§10 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,
após atestação do responsável pelo recebimento;
§2o - Para fazerjus ao pagamento, a futura fornecedora deverá apresentar, nota fiscal, com o
respectivo termo de recebimento, atestado pelo setor competente do Fundo Municipal de
Saúde, prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Certidões
de Regularidade de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas;
§3o - Nenhum pagamento será efetuado ao Adjudicatário enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
§5o - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado
no caput desta Cláusula, o Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;
§60 - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram
da execução do objeto, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, .trabalhistas c
previdenciá rios, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.'

04. DO REAJUSTE DE PRECOS
Não haverá reajuste de preços durante o período de vi a da ata. tIX
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Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;
§10 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado;
§2o - O adjudicatário obriga-se a repassar ao Fundo Municipal de Saúde todos os preços e
vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os
vigentes;
§3o - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
§4o - Liberar o adjudicatário do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da
assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados;
§5o - Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociação;
§60 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabÍveis para obtenção da contratação mais
va ntajosa;
§7o - É vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata a alínea "d" do tnciso II do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

O5. DA VIGÊNCIA
A vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data,de
súa assinatu ra.

06. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
Os itens, objeto desta ARP, deverão ser entregues no almoxarifado do Fundo lvlunicipal de
Saúde, em até 02 (dois) dias, contados a partir da solicitaÇão, sendo recebidos por servidor
designado para tal finalidade, mediante solicitação formal e nas quantidades indicadas, em
horário de expediente no órgão.
§1o - os materiais, quando solicitados, serão fornecidos durante o prazo de vigência
estabelecido, em, no máximo, 02 (dois) dias úteis contados da Ordem de Fornecimento
atestada pelo fornecedor. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o
exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, considerando-se
perfeitamente realizado o objeto contratual.
§20 - O Fundo Municipal de Saúde não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata
de Registro de Preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo
promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar
licitação específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de
condições e preçosi o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da
lei 8.666/93.

O7. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas oriundas com o pagamento do referido objeto desta ARP correrão à conta dos
recuTsos orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2019 deste Fundo, com
dotação suficiente, obedecendo à classificação pertinente.

08. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
O Fundo lYunicipal de Saúde, durante a vigência desta Ata, compromete-se a:
. Designar servidor do Fundo Municipal de Saúde para proceder ao recebimento dos materiais;
. Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos constantes no item 6;
. Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

üÇrj

2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

À

@--

fl



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com oS praticados no mercado.
Os adjudicatários, durante a vigência desta Ata, comprometem-se a:
. Manter? durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação
ou condições determinadas no procedimento da licitação que dará origem à mesma, sob pena
de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. Fornecer os materiais conforme especificação, marca/ modelo e preço registrados e na forma
prevista;
. Substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especificações
exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema
quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos os Tecursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena
e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo Municipal de Saúde;
. Responsabiliza r-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao
Fundo Municipal de Saúde comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde e/ou a

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou
reduzindo essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Fundo I\4unicipal de
Saúde;
. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de
Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Fundo lYunicipal de
Saúde, sem prévia e expressa anuência.
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como. a
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Fundo Municipal de Saúde.

09. DAS PENALIDADES E MULTAS
Pelo atraso injustificado nos fornecimentos, pela inexecução total ou parcial do objeto
pactuado, conforme o caso, o Fundo Municipal de Saúde poderá aplicar ao Adjudicatário as
seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei n" 9.666/93, garantida a prévia defesa, sem
prejuízo de perda da garantia prestada:
I - ad ve rtência;
II - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por
cento) sobre o valor do(s) material(is), em decorrência de atraso injustificado na execução dos
Íornecime ntos;
III - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) material(is), no caso de
inexecução total ou parcial dos mesmos;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do Fundo Municipal de Saúde, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

10, DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
O registro do adjudicatário será cancelado quando:
I - O adjudicatário descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - O adjudicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
III - O adjudicatário não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se tornaT supeflor
àq ueles praticados no mercado;
IV - O adjudicatário sofrer quaisquer das sanções previstas na cláusula anterior, parágrafos JV
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parágrafo único - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, II e IV
desta ctáusula será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.

11. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designada a Sr.a Sheila Cristina de
Souza Pinheiro, para acompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Registro de Preços.
§1o - A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade do
fornecimento dos materiais com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados
para garantir a qualidade desejada.
§2o - A ação da fiscalização não exonera o Adjudicatário de suas responsabilidades
contratuais.

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto da futura contratação será recebido de acordo com o disposto att. 73, Í1, a e b da Lei
no 8.666/93.

13. DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Areia Branca, Estado de Sergipe, como
único competente para dirimir as questões que porventura surgirem acerca do presente
instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrumento, na presença de
02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais. ,. r.:

Arei ranca/SE, 14 eJ a ne tro e 2019

FUNDO MUN IPAL D UDE
Con trata nte

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO
G stor do Ff4 S

R L
Fo rneced o r reg istrado

ANDRE VIEIRA DE MELO
e nt legal

c M CIAL L E

Forneced istraft
J E HAMILTON MEN ZES DE AZEVEDO

P rocu or

MB DEN IO EIRELI-M E
g istrado
IMENTO CRUZ
or t

4

o rn ecedor
OME

W NG
Procu ra

{ tlilo

i
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ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no 01/2019, celebrada entre
O Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir
re istrad os or item em face da rea lização do Pre ão Presencial no 05 2 018 SRP FN4S.

E M PRESA: OMERCIAL C.V.M EIRELI
CN PJ: 26.915.904 oo01- 19 FON E FAX:3256-6021

RUA A, No 1944, CONIUNT

EN D.: MARCOS FREIRE I, TAIçOCA, E- MAIL:
NOSSA SENHORA DO SOCORRO, OM ERCIALCVM 94@ G MAIL. COM

E

REPRESE NTANTE
LEGAL:

nonÉ vrttna DE MELo

V. UNIT.
R$

MARCA V. TOTAL R$ITEM

10

l1

2

DESCRIÇAO

Aqua destilada aspecto físico
liquido incolor, inodoro, insipido,
características ad icio nais
conforme farmacopeia brasileira

alão 5litros
Agulha, tipo agulha ge ng ival,
tamanho 30S curta, material
corpo em aço inox siliconizado,
tipo ponta bisel trifacetado, tipo
conexão adaptável à se ringa
carpule, ca racterísticas ad icionais
protetor plástico, uso estéril,
descartável, embalagem
contendo 100 unidades.
Agu lha, tipo agulha gengival,
tamanho 309 longa, material
corpo em aço inox siliconizado,
tipo ponta bisel trifacetado, tipo
conexão adaptável à seringa
carpule, ca ra cterísticas adicionais
protetor plástico, uso estéril,
descartável, embalagem
contendo 100 unidades.
Alcool et ílico teor alcoólico 70olo
contendo 1000m1
Algodão hidrófilo a presentação
em mantas material alvejado
purificado isento de impurezas
não estéril com 5009r
Alveolótomo, material aço
inoxidável, tipo ponta Luer
curvo, caracteTísticas adrcionais,
a rticu lado, esterilidade
a utoclavável.

13,40 2,010,00

I

I
3 43,0 5 7 .703,25

4 43 50 7.076,25

8

15,90Natha lia 500 7.9 5 0,00

2.580,00 k
rfi5/

UNID. QTD

Ciclo Farma GL

cx 165Injecta

I njecta CX

Sa nta Cruz LT 300

PCT

U nd. 20

I

Cooperflex 129,00

l

F

I

I

1s0 l

I

I

l_l

L

I

I

I

I

7 ,15 2.r45,OO
I

--t----l
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1.6

17

22

23

24

25

26

27

28

Anestésico embalagem com 50
tubetes lidocaina com epinefrina
com vaso, caixa com 50 tubetes
Anestésico tópico a base de
benzocaina 2Oo/o ern forma de
gel com 129 r
Aplicador odontológico, aplicação
para cimento hidróxido de cálcio,
material aço inoxidável, cabo
longo, duplo, tipo ponta
an ulada
Broca alta rotação, material aço
inoxidável diamantada, formato
esférica, tipohaste haste reg ular,
tipo corte médio, numeração
1011.
Broca alta rotação, material aço
inoxidável diamantada, formato
esférica, tipo haste longa, tipo
corte cirúrgica, numeração
americana 1012.

Broca alta rotação, material aço
inoxidável diamantada, formato
esférica, tipo haste regular, tipo
corte medio, numeração
americana 1013.

Broca alta rotação, material aço
inoxidável diamantada, formato
esférica, tipo haste regular, tipo
corte médio, numeração
americana 1014,

Broca alta rotação, material aço
inoxidável diamantada, formato
esférica, tipo haste regular, tipo
corte médio, numeração
americana 1015.

Broca alta rotação, material aço
inoxidável diamantada, formato
esferica, tipo haste regular, tipo
corte medlo, numeração
americana 1O 16.
Broca alta rotação, material
carbide, formato esférica, tipo
haste longa, tipo corte cirúrgica,
ref. 6.
Broca alta rotação, material
carbide, formato esférica, tipo
haste longa, tipo corte cirúrgica,
ref. 8.

cx 200 149,00 29.800,00

10,05

10, 10 3 5 3,50

1,85 203,5C

7,75 192,50

2,70 231,00

231,00

294,OO

DFL

2,70

8,4A 294,0O

6

DFL Und.

Coope rflex U nd. 35

Fava U nd.

Fava Und. 110

110Fava U nd.

Und.Fava

U nd. 110Fava

110

Íqicrodont

Fava

U nd. 35

M icrod o nt U nd. 3529

I

s0 
l

502,50
I

l

l

t

I

L

I

,ral ,, r. | leo,oo 
IL1

7,75 192,50 ]

_l___l

ttt

I

I

I

110 
|

I

1,",

4,40

l
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Cooperflex Und. 25

16

ABC Und. 15

lvlaqu ira FR 25

pct 3.200Medical

Ice Fresh Unid. 20.000

Preven CX 15

15Cooperflex

Cooperflex U nd.

U nd. 15Coo perflex

31

Broca odontológica, material aço
rnoxidável, tipo tronco cônica,
tipo lá mina cirúrgica, aplicaçào
osteotomia, características
ad icionais alta rotação, formato
lisa, modelo Zecrya, tamanho
haste longa (28 mm).
Brunidor odontológico n.29, em
aço inoxidável para acabamento
em restaurações de amálgama.
Caixa inox para esterilização de
materiais em autoclave, com
tampa, sem perfuração.
Dimensões 18cm x 08 cm x 03
cm.
Caixa inox para esterilização de
materiais em autoclave, com
tampa, sem perfu ração.
Dimensões 28cm x 14 cm x 06
cm.
Cimento odontológico.
composição hidróxido de cálcio,
pró-análise (PA), a presentação
pó, uso forra mento cavidades,
tipo forrador, frasco com 109
Compressa de gaze 7,5X7,5 9
fios 100o/o ALGODÃO pacote com
500

Und 35

251 ,25

78,00 7.248,OO

3.450,00

20 5,00

44.800,00

42.000,00

M icrodont

34

35

38

40

44

45

8,74

1-4,00

02 1

46

Creme dental com flúor,

I

embala em com mínimo 90
Cunha odontológica, madeira,
anatômica, restau ração
odontológica, embalagem
contendo 100 u nidades.
Cureta - Uso Odontológico
cureta, material aço inoxidável,
referência no 17, formato
côncavo corpo duplo, aplicação
e1noçã9 dentina

7 ,60

13,80 207 ,00

11-4,00

1 14,0 0

47

Cureta - Uso Odontológico
cureta, material aço inoxidável,
referência no 18, formato
côncavo corpo duplo, aplicação
remo ão dentina
Cureta Uso Odontológico
cureta, material aço inoxidável,
referência n" 19, formato
côncavo corpo duplo, aplicação

7 ,60

il
48

remo o d entina.

l"
6o,oo

,.*f

,rra,aal

I

I

ABC 
I 

,". /

i

1,,.,.,1
l-

I

l

I

u^d I

I

-- -,]-

I

1s | 7,60 114,00
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49

Cureta - Uso Odontológ ico
cureta, material aço inoxidável,
referência no 20, formato
côncavo corpo duplo, a plicação
Temo ão dentina.
Cureta alveolar de Lucas,
fa bricada em aço inoxidável.
Cu reta periodontal, material aço
inoxidável, modelo no 0-0.
Cu reta periodontal, material aço
inoxidável, modelo no 3-4.
Cureta periodontal, material aço
inoxldável, modelo no 5-6.
Cureta periodontal, material aço
inoxidável, modelo no 7-8.
Cu reta periodontal, material aço
inoxidável, modelo no 1 1- 12.
Cu reta periodontal, material aço
inoxid AV-"-LTeÉ"- lo no 13-14
Descolador cirúrgico, material
aço inoxidável, tipo Molt,
características ad iciona is no 9.
Envelope autoselante 140x
290mm papel plástico compostas
de papel grau cirúrgico + filme
laminado poliéster/ propileno.
Embalagem contendo 100
unidades.
Escova de Robinson Cônica
Branca, comprimento total
aproximado de 29mm,
comprimento das cerdas
aproximado de 7mm, diâmetro
das cerdas de 0,50mm, utilizada
no contra ángulo e indicada para
pre-polimento de resina/
podendo ser utilizada com pasta
de polimento e óleo mineral,
fornecido em blister com uma
unidade no formato cônico.
Escova dental adu lto,
embalagem individual com 3 ou
4 fileiras de cerdas macias de
nylon aparadas uniformemente e
arredondadas, cabo anatômico e
flexível.
Escova dental infa ntil,
embalagem individual com 3 ou
4 fileiras de cerdas macias de
nylon aparadas u niformemente e
arredondadas, cabo anatômico e
flexíve l.

Cooperflex U nd. 15 7 ,60

72,20 183,00

72,20 73,20

50

51

52

54

55

L2,201

L2,2ol.

7 3,20

73,

74,50 4.470,00

56

57

62

65

0,98 9.800,00

1,,20 12.000,00

ABC Und. 15

ABC U nd. 6

ABC Und. 6

ABC Und. 6

Und 6

ABC Und 6

6ABC Und.

U nd. 15Cooperflex

Hosp Felx CX 60

U nd. 110Preven

De nta I K U nd.

Und.Dental K 10.000

{úq I

i

I

114,00

I

L__

I
I

I ___ l

I

5' 
I

I

I

I

ABC tz,zo | 73,20 
i

D,zol 73,20,

72,20 7 3 ,20

;i - 
,^oo,

li
I

I

I

10. ooo

1.90'I
i

i

I

I

i
I

209,00

L"

67

i
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ÊR 110

DFL FR 110

ABC Und 10

ABC Und. 10

Und. 10ABC

ABC Und. 10

ABC Und. 10

ABC U nd. 10

ABC U nd.

Und. 6ABC

6ABC Und.

ABC 6

FGM Und. 25

20

76

77

78

79

80

ÓJ

Fixador radiográfico
odontoló9ico, pronto para uso
em processo manual frasco com
475 ml.
Flúor gel acidulado, para
aplicação tópica. Frasco com
200m l.
Flúor gel neutro para aplicação
tópica (não acidulado).
Embalagem com 200m1.
Fórceps adulto no 01,
confecoonados em aço cirú rg ico
inoxidável. Esteiilizável.
Fórceps ad u lto no f6,
conÍeccionados em aço cirúrg rco
inoxidável. Esterilizável.
Fórceps ad u lto no 18R,
confeccronados em aço cirú rg ico
inoxidável. Esterilizável.

84 Fórce s ad u lto no 65
Fórceps ad u lto no 68,
confeccionados em aço cirú rg ico
inoxidável. Esterilizável.
Fórceps ad u lto no 150,
confeccronados em aço cirú rg ico
inoxidável. Esterilizável.
Fórceps ad u lto no 151,
confeccronados em aço cirú rg ico
inoxidável. Esterilizável.
Fórceps infantil no 01,
coníeccionados em aço cirúrgico
inoxrdável. Esterilizável.
Fórceps infantil no 03,
confeccionados em aço cirú rg ico
inoxidável. Esterilizável.
Fórceps infantil no 04,
confeccionados em aço crrú rg ico
inoxidável. Esterilizável.

Kodak FR 35 19,7 5 697 ,25

t
DFL

10

7 ,t0 781,00

7,to 781,00

810,00

81,00 810,00

B 1,00 B 10,00

81 00 _ qio,-q_o

81,00 810,00

810,00

810,0Ó

81,00

B8

89

91

80,00 480,00

480,00

81,00

2tf9

23,00 460,00

95 Gel dessensibiliza nte dentá rio

96

Hemostático uso odontológico,
apresentação em liquido, tópico.
Embalagem com 10 ml, com
dados de identificação do
pfq{u to.

9
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I
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81,00

I

81,00

I

i

l
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80,00
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486,00 
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97

99

101

Kit de broca, d iamantada.
acabamento êm resina, uso
odontológico; para alta rotação;
diamantada - serie dourada; kit
acabamento grana fina; números
ttt2f, 1190f, 1093f, 2735f,
3118f, 3168f, 3195f; conforme
as normas NBR/ISO 900217994
para os instru mentos rotativos
odontológicos; passível de
esterilização em meios físico-
químicos; embalada
individualmente; contendo
externamente marca comercial,
numeração, procedência de
fa b rica ao
Lubrificante odontológico, óleo
mineral, spray com ada ptador,
canete de alta e baixa rotação,
sem CFC, embalagem contendo
mínimo 200 ml.
Luva de procedimento em látex
nào esteril ambidestra, caixa
com 100, tamanho GRANDE

Luva de procedimento em látex
nâo esteril ambidestra, caixa
com 100, tamanho MEDIO

104 f4artelo cirú rglc-o,_1509. ._

105

lvlaterial restau rador temporário,
composição óxido zinco/eugenol,
apresentação póllíquido, uso
curativo provisório/forramento
cavidades, tipo cimento IRM,
características adicionais po,
frasco com 38 gramasem líquido,
frasco com 15 ml, aplicação
restau ração dentário.
lvl icromotor (registro ANVISA
80055110003) esterilizável em
autoclave, com sistema de
conexão dois fu ros, sistema
INTRA de encaixe rápido das
pontas com giro de 3600 das
peças acopladasr spray externo,
com recurso de inversão de
rotação e regulagem de 3.000 a
18.000 RPM, consumo de ar

Fava kit 55 68,00 3.740,OO

29,OO 7.740,00

27 ,OO

54.000,00

q9,pp _ lgt,oo_

6 5,00 2.275,00

1.750,00

I

702

to7

27 ,00

3 50,00

I

rn.__ __

Maq u ira FR 60

Desca rpack CX 1.000

Desca rpack CX 2.000

U nd. 5ABC

CX 35Biodinâmica

Ruca 5

máximo 65 I nl

fr 10

I

l

t

27.000,00

I

1,".

t tll
I il/
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108

109

772

115

116

aço
tipo

Pinça cirúrgica, material
inoxidável, modelo Adson,
onta sem dentes.

Pinça cirúrgica, material
inoxidável, modelo Dente
Rato.

Oxido de zinco pó, 100o/o puro,
para uso odontológico, com
granulometria fina, homogênea.
Embalado em frasco leitoso,
contendo aproximadamente 50
Gr.
Papel grau cirúrgico em forma de
bobina tamanho 20x100m
Pedra Pomes, cor branca,
aspecto físaco po, aplicação
limpeza dental, uso odontológico,
extrafino. Embalagem com 1009.

Biodinâmica FR 4) 6,0 0 270,o0

78,00 15,600,00

a,20 3 69,00

18,20 109,2O

18,2 0 109,20

115,00 690,00

364,00

25,20 504,

27 ,OO 945,00

3 15,0 0

aço
de

aço
tiport7

118

720

L23

124

131

Pinça cirúrgica, material
inoxidável, modelo Goiva,

nta angulada.
Pinça de algodão, No 17, em aço
inoxldável, com ponta curva.
Esterilidade autoclavável.
Porta amálgama, material aço
inoxidável, tipo a utoclavável,
utilizado para colocar amálgama
na cavidade desejada.
Porta matriz, tipo Tofllemire,
material aço inoxidável,
utilização em restaurações, uso
adulto/infantil, tipo circu la r.

122 Pote da pp_e! em silico ne
Removedor de manchas tipo
tartarite, para uso odontológico,
embalagem contendo mínimo 30
ml.
Resina composta
fotopolimerizável, flow,
embalagem com 01 seringa de
02 CO r-4.1
Rolete de algodão para 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
unidades.

15 2t,oo

RL 200HoSp FeIX

Iodontosu I FR 45

ABC Und 6

Und 6ABC

Cooperflex Und 6

ABC

U nd.Cooperflex

15Preven U nd.

FRIodontosu I

lY aq u ira Unid.

pct 440SS Plus 5, 10 2.244,O0

119

und. | 35

6l

;l
l

56,00 
]

t

I

I

t

I

I I

l
I

336,00 
]

ABC 
| 
,".. 201

tt _i
s,6o I __ 84,00 

|

45

I

I

a<
v

1lfn
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Cooperflex Und. 25

734 Cooperflex Und 6

Cooperflex Und,

P reve n pct

ABC 15

U nd. 15

Preve n

Preven PCT 35

Preven RL 35

RL 35Preven

Preven 35

Biodinâmica FR 77

132

135

Selante resinoso
fotopolimerizável de fóssulas e
frssuras, com carga ionômerrca,
contendo flúor, na cor matizada.
Embalagem contendo 1 seringa
com 29 e 1 ponteira para

lica

cx

.l cao.

20

28,00

10,90

1.080,00

7 00,00

65,40

133
Seringa Carpule com refluxo de
aço inoxidável a utoclavável.
Sindemotomo n. l, du plo,
espátula, de cabo oco e aço inox.
Sonda exploradora de uso
odontológico no5, duflex, em aço
inoxidável, 15 cm, cabo maciço,
a utoclavável.

737

Taça de borracha para contra
ângulo para profilaxia e
polimento convencional, cor
branca aplicação polimento
resina, acessórios com protetor,
uso odontológico. Pacote com 60
unidades

138
Tesoura tipo íris, material aço
inoxidável, comprimento mínimo
12 cm, tipo ponta curva.

139
Tesoura tipo írls, material aço
inoxidável, comprimento mínimo
12 cm, tipo ponta reta.
Tira de Lixa abrasiva para
Acabamento e Polimento de
superficies 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
la rgu ra; em baladas
ind ividualmente.

742
Tira de metal 05 mm x 50 cm.
Uso odontol tco.

143
Tira de metal 07 mm x 50 cm.
Uso odontoló rco.

Tira odontológica, material
poliéster, tipo pré-cortada,
espessura 0.05 mm, largura 10,
caixa com 50 folhas de 10 cm.
Descartável. Aplicação:

_l_e s_!g.q rq çõ_qs_ -e-e-Íesrna.
Vern iz dentário com flúor.
Embalagem com 10 ml.

25 ,90 388,50

10,00 150,00

10,00 3 50,00

56,00

62,30

66,50

221,OO

1,60

1-,78

13,00

I

I

Il1
L

140

141

144 1,90

45

72

| 

,,"0,",,,* 54,00
I

:_rl
s5 1 89,00', 4.89s,00

I

L

,-l
I

I 
una.

ABC

l-. -l
1,,,,1

350,00 
I

I

l-l
I
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E M PRESÂ: M FARMA COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 10.63a.214 o001-41

VENTDA COLETORA, No 215
AIçOCA, CONJUN

EFERNANDO COLLOR DE MELO
OSSA SENHORA DO SOCORRO
E

ONE FAX: 3 254-iâãg

- MAIL:
ARMAGM @GM AIL. COM

REPRESENTANT
E LEGAL: OSE HAMILTON MENEZES DE AZEVEDO

rTEM

5

6

DESCRIÇAO

Adesivo o rtodôntico
fotopolimerizável. Apresentado
em Kit com 2 Seringas com 49
cada.
Alavanca odontológica, material
aço inoxidável, tipo Seldin,
características ad iciona is direita
1R, esterilidade a u toclavá vel.
Alavanca odontológica, material
aço inoxidável, tipo Seldin,
características ad icio na is
esquerda 1L, esterilidade
autoclavável.
Alavanca odontológica, material
aço inoxidável, tipo Seldin,
características adicionais reta,
referência no 2, esterilidade
a utoclavável.
Amálgama em cápsula, para
preenchimento da cavidade, uma

o caixa com 50 cápsulas
Anestesico embalagem com 50
tubetes lidocaina com epinefrina
sem vaso/ caixa com 50 tubetes
Cabo bisturl, material aço
inoxidável, tamanho no 3.

Cabo espelho bucal, material aço
inoxidável, formato oitavado,
tipo uso a utoclavável.
Campo Cirú rg ico descartável,
fabricado em polipropileno (TNT
Tecido Não Tecido), medindo
aproximadamente 45 cm x 60
cm, pacote com 50 unidades.

V. UNIT.
R$

TOTAL R$

110,00 8.8 00,0 0

37 ,90 7 58,00

26,05 521, OO

227 ,OO 18,160,00

168,00 20. 160,00

10,00 150,00

q ?5 183,75

46,00 30.360,00

1

7

72

15

32

36

o(

Cooperflex

Ív] B Textil

N,lARCA UNID.

Biodinâmica kit

QTD.

BO

Cooperflex 20

Cooperflex U nd. 20

UndCooperflex

SDI CX

20

BO

CX 770DFL

15Cooperflex CX

35

pct

13

END.:

38,00I 760,OO

I

I

I

660

U nd.

g__-
í

U nd.

M
ú7
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Cooperflex U nd. 15

Theoto pct 60

ABC Und 10

ABC Und. 10

ABC U nd. 6

ABC Und. 6

lvleta I MS FR 90

CX 2.000Medix

Qu im id rol FR 90

Allpla n Unid. 165

U nd. 5Fava

43

68

69

81

B2

93

94

98

103

111

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
3600 sobre o micromotor,
tamanho red u zido 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 m ento eso de 44

DX Und 12.000,00

I13,25

31-2,O0

810,00

81,00 810,00

B 1,00 486,0 0

81,00 486,00

1 19,0 0

27 ,OO

247 ,OO 22.230,O0

10, 15 7.67 4,7 5

5

5
Esculpidor Holemback no 03S
cabo oitavado, produzido em Aço
Inoxidável; Tamanho: 16 cm.
Espátula de Madeira. Embalagem
com 100 unidade. Uso
odontol09lco
Fórceps adulto no f7,
confeccronados em aço cirúrgico
inoxidável. Esterilizável.
Fórceps ad u lto po 18L,
conÍeccionados em aço crrú rg ico
inoxidável. Esterilizável.
Fórceps infantil no 05,
confeccronados em aço cirúrgico
inoxidável. Esterilizável.
Fórceps infantil pô 06,
confeccionados em aço cirú rgico
inoxidável. Esterilizável.
Limalha de parata com alto teor
de cobre para uso odontológico.
Embala em contando 30
Luva de procedimento em látex
não estéril ambidestra, ca ixa
con] 100, tama nho PE UENO

Mercú rio para uso odontológico,
frasco com 100
Pasta para aplicação profilática
odontológica, composta por
água, espessante, lau rel sulfato,
carbonato de ca racterísticas
ad iciona is com flúor, uso
odontológico, bisnaga 909.
Porta-algodão, material aço
inoxidável, tipo limpo, altura 15
Cffi, diâmetro 10 cm,
características adicionais tampa

5,20

81,00

106

I
I

I

I

i

39 5,00t2l

TÔ ueável.

79,00

l

I

2.400,00 
I

I

l

7 ,55'1

l

I

I

I

l

---------T
I

I

I

I 10.710,001

54.000,00 
i

I

I

{trV n{

74

i0r-
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125

t26

727

128

729

130

136

Resina fotopolimerizavel a 1,0
2350 ou TPH.
Resina fotopolimerizavel a 2,0
ZlIq ou rPH.
Resina fotopolimerizavel a 3,0
2350 ou TPH.
Resina fotopolimerizavel a 3,5
2350 ou TPH.

Revelador de placa bacteria na,
aspecto físico líquido, tipo
soluçào, uso odontológico,
aplicação proFila xia-
apresentação frasco com 20 ml.
Revelador radiográfico
odontológico, pronto para uso
em processo manual, frasco com
475 ml.
Sugador odontológico de saliva
descartável, confeccionado em
PVC transparente e atóxico, com
arame em aço especial e
ponteira em PVC macio, atóxico
e vazado. Pacote com 40
unidades,

Biodinámica Unid 45 23,50 1.057,50

822,50

58 7,5 0

10,85

700,00

5 ,20 1 .716,00

FONE/FAX: 3211-3532 /3O2t
112

E- MAIL:
EN DAS. N OVADE NTAL@G MAIL. CO

Biodinâmica

Biodinâmica

379 ,7 5

20,00

E M P RESA: MB DENTAL COMERCIO EIRELI-ME

CN PJ: 20.3L7 .146 / OOOL-72

END.:
RUA ARAUÁ, No 270, CENTRO

RACAJU, SE

Algodão em rolete em formato
cilíndrico utilizado para
trata mento dentário pacote com
100
Amálgama em cápsula, para
preenchimento da cavidade,
duas porções (caixa com 50
cápsulas)
Aplicadores descartáveis tipo
microbrush, pontas em fibras
não absorventes, embalagem
com 100 aplicadores.

M

ASHINGTON NASCIMENTO CRUZ

DESCRIÇÃO
V. UNIT.

R$
ITEM

13

9 3

V. TOTAL R$

98 1.990,00

t82,44 74.592,OO

700,00

15

Unid. 45

Unid 35

Unid 25

Iodontosul FR 35

FR 35Caitech

SS Plus pct 330

QTD,IVlARCA UNID.

500PCTSS Plus

Metal lvs CX 80

70FGIV CX1B 10,00

il

Biodinámica

I

I

23,50

zeso 
]

1.057,50

23,501

REP RESENTANT
E LEGAL:

l

l

I

l

i
i

l

A
w-
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Açonox U nd. 25

Açonox Und. 25

FG IV] kit 600

Technew CX 60

Sa me

Allplan pct 240

FR 6

110

19

20

2t

37

Aspirador eletrico para secreção
ou mrcroaspirador, possui a
função de aspirar líquidos e
secreções em vá rios
procedimentos médicos e
odontológicos; uso clin ico,
cirúrgico e odontológico;
Voltagem do aspirador elétrico e
Bivolt (7tO/22O); Silencioso;
Itens inclusos: Cânulas metálica

ara as TA ão bucal
Bandeja inox, tamanho
pequena, dimensões
aproximadas de 2 2x9x 1,5 cm.
Bandeja inox, tamanho
pequena, dimensões
aproximadas de 22x9x1,5 cm.
Cimento ionômero vid ro,
aplicação forra mento, radiopaco,
adesão química ao esmalte e
dentina, a presentação
pól líq u ido. Composição kit
contendo: frasco com 109 pó,
frasco com Bml líquido, bloco de
mistura e colher medidora.

Condensador de amalgama; tipo
Ward n ú mero 02; confeccionado
em aço inox com acabamento e
polimento; passível de
esterilizaçào em meios fisico-

UIMICOS

Condicaonador ácido esmalte,
apresentação seringa 3 ml,
composição ácido fosfórico a
37o/o, uso odontológico,
indicação cond icionamento do
esmalte e dentina, aspecto físico
gel em unidade.

Detergente a ntiferrug inoso,
detergente para remoção de
ferrugem e minerais oxidantes,
proteção contra corrosão de
instru mentos de aço inox,
embalagem com 200m1. ( Ref. :

Sugerg ista in).

15 5. 130,00

62 5,00

80,00 48.000,00

80,00 4.800,00

140,00

2.400,0 0

41

42 10,00

68,40 14 4A058

8ep0 9,889, 0059 Detergente a ntiferrug inoso. Asfer

C. g 16

NS I Und. 342,OO 
I

t

l-

t

25,00
I

8,751 2L8,75 
|

I Cimento odontológico,
lcomposição hid róxido de cálcio,

39 | radiopaco, apresentaçâo pasta
lbase 13 g, pasta catalisadora 11

l

I

I

I

l,".l20l

Asfer

7 ,00

I

{

LT
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60

61

63

64

7A

7t

72

73

74

75

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 d issolver resíduos
no sistema de evacuação do
equipamento. Referência "LIQ
SUGCLEAN"
Envelope autoselante 90x
260mm papel plástico
compostas de papel grau
cirúrgico + filme laminado
poliéster/ p ropileno. Embalagem
contendo 100 unldades.
Enxaguante bucal, embalagem
mínimo com 250 ml.
Espátula odontológica para
inserção de resina n.2, modelo
duplo, com ponta angulada, em
aço inoxid áve l/titâ nio, mínimo
17cm.
Espátula, Tipo Para Cimento,
Modelo N' 24, Material Aço
Inoxidável, Aplicação Uso
Odontol

Asfe r

DFL

1.650,00

66,00 1.650,00

30 5,40 162,00

15,00 5 25,00

153,00

802,00

15,00

10,40 364,00

,75449,65 1

ogrco.
Espelho bucal clínico plano,
material aço inoxidável,
tamanho no 04, uso
odontológico, anti-embaraçante.
Características adicionais sem
cabo.
Espelho bucal clínico plano,
material aço inoxidável,
tamanho po 05, uso
odontológico, a nti-emba raça nte.
Características adicionals sem
cabo.
Eugeno!, para uso odontológico,
embalagem contendo mínimo
20m l.

Fio dental, material resina
te rm o p lá st ica/ce ra e essência,
comprimento 50 m, tipo regular,
sa bor n eutro.
Fórceps adulto no 69,
confeccronados em aço cirú rg ico
anoxidável. Esterilizável.

f-

3 ,40

80,20

1

FR 25

f4 ed ste ri I CX

Cosmoderma FR 60

Same Und, 35

15Same U nd.

UndPrisma

Iodontosu I FR 35

45l4ed Fio

Golg ran

RL

Und, 1086

I -* 
| 

,,0
,]

,r,r. j 1 38o,oo

t;i l"*,;,]

60l
I

I

t

t

I

rl

Iodontosul 

I

,"0]30 
I

7,00 I 210,00 
!

l

x ê-- f,
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ESTADO DE SERGIPE

uurrcÍpto DE ARErA BRANcA
FUNDo MUNTcTPAL or seúor

100
Luva de procedimento em látex
não estéril ambidestra, caixa
com 100, tamanho EXTRA P

Unigloves CX 200

110
Papel grau cirúrgico em forma
de bo b ina tama nho 30x 100m

lvl ed ste ril RL 200 149,00 29.800,00

90
Fórceps infantil no 02,
confeccionados em aço cirúrgico
inoxidável. Esterilizável.

Golgran U nd. 6 81,00

27 ,00

00486
l

I

5.400,0:l
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