
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO O5l2020

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

11.402.09U0001-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, Centro, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Gestor, o Sr. FRANCISCO JOSE SAMPAIO,
portador do RG no 2.889.856 SSP/PE e do CPF no 222.5L7.313-34, considerando o julgamento
do PREGÃO PRESENCTAL No 0612020 SRP FMS, para REGTSTRO DE PREçOS, e a sua
respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas: C G FARMA
DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPI sob o n" 29.565.36410001-09, estabelecida na

Avenida Manoel Venâncio Cunha, no 496, Novo Horizonte, Nossa Senhora da Glória, SE, neste
ato, representada pelo senhor CLEBER ARTHUR mENEZES DE AZEVEDO SANTOS, portador
do RG 3.297.963-0 SSP/SE e do CPF n'047.668.435-84; MB DENTAL COMERCIO EIRELI,
inscrita no CNPI 20.317.146/OOOL-72, estabelecida na Rua Arauá, no 270, Centro, Aracaju,
SE, neste ato representada pelo Sr. WASHINGToN NASCIMENTO cRUz, portador do RG

838.725 SSP/SE e do CPF n' 585.291.285-91; e THALMEC-MED COMERCIAL LTDA, inscrita
no CNPJ 20.699.933/0001-26, estabelecida na Avenida Caçula Barreto, no 135, Farolândia,
Aracaju, SE, neste ato representada pelo Sr. GLADSON ROBERTO DE MECENAS, portador
do RG 885.365 SSP/SE e do CPF n" 481.938.365-63. 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 n" 10.520/02, no 8.666/93 e alterações, e Decretos no

864/2077 e no 984/2018, e em conformidade com as disposições a seguir.

01. DO OBJETO
01.1. A presente Ata tem por objeto o registrc de prcços para aquisição futura e parcelada de

materiais odontológicos para atender à demancla rlo Fundo Municipal de Saúde, de acordo com

as especificações conStantes do Edital cle Pregão Presencial no 06/2020 SRP e seus anexos, e

propostas de preços apresentadas, de acordo com o art. 55, XI da Lei no 8.666/93? passando

tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

02. DO REGIM DE EXECUCAO
02.1. O objeto será executado mediante a forma de execução
empreitada por preço unitário, nos termos da Lei n" 8.666/93.

indireta, sob o regime de

r,erícdo de vigência da ata.
stos em decorrência de eventual redução dos
ür Íato que eleve o custo dos itens registrados,

03. DO PRECO E DAS CO DICôES DE PAG MENTO
03.1. Os materiais serão fornecidos pelos preços registrados constantes do Anexo I desta Ata

§1o - os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,
após atestação do responsável pelo recebimento;
§2" - Para fazer jus ao pagamento, a futura ír;rnecedora deverá apresentar, nota riscal, com o
iespectivo termo de recebimento, atestad,r pelc 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;
§3" - Nenhum pagamento será efetuado ao Adjudicatário enquanto houver pendência de

tiquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
§so - t,lo caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado
no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;

§60 - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram
àa execução do objeto, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e

previdenciá rios, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

04. DO REAJUSTE DE P R ECOS
04.1. Não haverá reajuste de preços duranti: i.r

04.2. Os preços registrados poderão i"lÍ ií.vi
preços praticados no mercado ou canceiaCos 1r

\
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cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas
as disposições ionttdas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;

§10 - eua;do o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

ãupervàniente, o óróão 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

iantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os

vigentes;
§ 3"o - euando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário
Ãão práe, cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

§4o - Liberar o adjudicatário do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da

ãssinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados;
§50 - convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociação;

§Oo - trtão havendo êxito naÀ negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação

ãa ata de registro de preços, adotando as medidas cabívers para obtenção da contratação mais

va ntajosa;
q7o --É vedado efetuar acréscimos nos valorcs fixados pela ata de registro de preços, inclusive

ã acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei no 8'666, de 1993'

05. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS
OS.f n vatiaadã da presente Aia de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da

data de sua assinatu ra.

§1o - Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos

previstos no instrumento convocatório, considerando-se perfeitamente realizado o objeto desta

ata.

06. DA NTREGA E REC EBIMENTO DO OBJETO
06.1. Os itens, quando, deverão ser entregues no al

em até O2 (dois) dias, contados a partir da solicitaçã
para tal finalidade, mediante solicitação formal e n

moxarifado do Fundo Municipal de Saúde,
o, sendo recebidos por servidor designado
as quantidades indicadas, em horário de

expediente no órgão.
gt; - O Fundo Municipal de Saúde não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata

ãe Registro de preços, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo

pro.oi", a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar

iicitação específica- para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de

condições e preços, o Ueneficiáiio do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da

Lei 8.666/93.

07. DA DOTACÂO ORCAMENTARIA
@gamentodoreferidoobjetodestaARPcorrerãoàconta
Jo, ,".rrror'orçamentários consignadôs no Orçamento Programa do órgão gerenciador e/ou

dos demais pur[í.ip"r, conforme ã caso, com dotação suficiente, obedecendo à classificação
pertinente.

OA. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTE§
oai. o fundo Municipal de Saúde, durante a vi9ência desta Ata, compromete-se a:

a) Designar servidor do Fundo l.4unicipal de saúde para proceder ao recebimento dos

b) Rejeitar os materiais q ue não atendam aos requisitos constantes no item 6;

c) Efetua r os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

d) Promover ampla pesqu isa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

I

!ã,

08.2. os adjudicatários, d urante a vigência desta Ata, mprometem-se a:
2
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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;
b) Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na

forma prevista;
c) 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;
O) nlocar todos os recursos necessários para. se obter um perfeito fornecimento, de forma
píena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo t'4unicipal de Saúde;

e) Responsabilizar-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;
f) Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de

faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
g) Responsa baliza r-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de saúde e/ou a

ierceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou

reduzindo essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Fundo Municipal de

Saúde;
h) Responsa biliza r-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
i) Não tiansferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Fundo tvlunicipal de

Saúde, sem prévia e expressa anuência.
j) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

iusão, cisão ou incorpoiação, sem prévia a expressa anuência do Fundo 14unicipal de Saúde.

09. DAS PENALIDADES E MULTAS
@J}ornecimentos,pelainexecuçãototalouparcialdoobjeto
pactuado, conforme o caso, o Fundo Municipal de saúde poderá aplicar ao .Adjudicatário as

seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no 8,666/93, garantida a prévia defesa, sem

prejuízo de perda da garantia prestada:
I - advertência;
Il - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10olo (dez por

cento) sobre o valor do(s) maÉrial(is), em decorrência de atraso injustificado na execução dos

fornecimentos;
III - multa de 1oo/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

ndministiação do Fundo Municipal de Saúde, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

V - declara;ão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10. Do cAN CE LAM E NTO DA ATA DE EGISTRO DE PRECOS

10.1. O reglstro do adjudicatário será cancelado quando:

I - O adjudicatário descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

1l - O ;djudicatário não retirar a nota tle empenho ou instrumento equivalente no prazo

estabeleciáo pela administração, sem justificati\'a aceitável;
III - O adjuáicatário não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se tornar superior

àq ueles praticados no mercado;
IV - O adjudicatário sofrer quai.qre,. das sanções previstas na cláusula anterior, parágrafos IV

e V.
áarágrafo único - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV
destã cláusula será formalizado por despaiho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório

3

e a ampla defesa.
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11. DO COMPANHAME TO E DA FISCA IZACAO
11.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8'666/93,
Cristina de Souza Pinheiro, para acompanhar e fiscalizar execução
de Precos.
§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.
§Zo i n ação da fiscalizaçào não exonqr4.o Adjudicatário de suas responsabilidades

contratuais. *'

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
1Z 1. O 

"bl"t" 
da futura contratação será reccbido de acordo com o disposto a(t.73, II, a e b

da Lei n" 8.666/93.

fica designada a Sr.a Sheila
da presente Ata de Registro

Estado de Serg ipe,
acerca do presente

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

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrumento, a fim de que

produza seus efeitos legais.

Areia Bra nca/S E, 13 de maio de 20.

/€
PAL DFUNDO MUt\II SA E

Con rata nte
FRANCISCO JOSE SAMPAIO

Fornecedor reg istrado
CLEBER ARTHUR MENEZES É AZEVE SANTOS

Representan legal

MB DENTAL IO EIRELI
Forneced TE trad o

WASHINGÍ ENTO CRUZ
Prccurador

)'-, '^"
5 -: (e"^ ( /-t- '-,-

THALMEC - MED COMERCIAL LTDA
Forneced o r reg istrado

GLADSON ROBERTO DE MECENAS
Representa nte legal

W,J*f"#ilá *=l*JÍ"L

4
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o
TE

ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

te docu mento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no O5/ZO2O, celebrada entre
Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir
istrados or item em face da realiza ão do Pre ão Presencial no 06/2020 SRP FMS.

E M PRESA: G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CN PJ: ONE FAX: 79 34tI-2434

E-MAIL:
END.: EN DAS@CGFARMADISTRIBUIDO RA. COM ' 

BR

REPRESENTANTE
LEGAL:

LEBER ARTHUR MENEZES DE AZEVEDO SANTOS

ITEM

4 s9,50 3.570,00

zt7 ,oo 3 2.5s0,00

74 130,00 39.000,00

15
Anestésico embalagem com 50
tubetes lidoca ína com epinefrina 145,00 26.100,00
SEM VASO ca ixa com 50 tubetes

12,50 1.000,00
el com 12

16

2B

29

32

T

33

Broca alta rotação, material
carbide, formato esférica, tipo
haste longa, tipo corte crrúrgica,
ref.6.
Broca alta rotação, material
carbide, formato esférica, tipo
haste longa, tipo corte cirúrqica,
ref. 8.
Cabo bisturi, material aço
inoxidável tamanho no 3

Campo Cirú rg ico descartável,
fabricado em polipropileno (TNT
Tecido Não Tecido), med indo
aproximadamente 45 cm x 60

100

28,00 2.800,00

28,00 2.800,00

19,50 780,00

890,00

38.940,00

8,90

59,00

29,565.364 / OOO 1-09
AVENIDA MANOEL
VENÂNCIO CUNHA, NO
496, NOVO
HORTZONTE, NOSSA
SENHORA DA GLORIA,
SE

UNID QTD.

PROCARE

CX 150

Amálgama em cápsula, para
preenchimento da cavidade,
duas porções (caixa com 50
ca sulas

DESCRIÇÃO

300CXNOVA DFL
Anestésico embalagem com 50
tubetes lidoca ína com epinefrina

ca ixa com 50 tubetescom vaso,

CXNOVA DFL 180

80UND

MICRODO NT UND

UND 100I',1ICRODO NT

CX 40

Cabo espelho bucal, material
aço inoxidável, formato
oitavado, tipo uso autoclavável.

PCT36 PROTDÉSC 660

5

V. TOTAL R$MARCA

60

Agulha, tipo agulha gengival/
tamanho 309 longa, material
corpo em aço inox siliconizado,
tioo ponta bisel trifacetado,

M ETALMS

NOVA DFL
Anestésico tópico a base de
benzocaina 20o/o ern forma de

100

V. UNIT.
R$*

UNDGO LGRAN

cm \
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40

51

52

Compressa de gaze -7,5X7,5 9
fios 100o/o ALGODAO Pacote
com 500
Cureta periodontal, material aço
inoxid ável modelo no 0-0.

Revelador de placa bacteria na,

PCT 3.500 22,0O 77.000,00

1.398,00

12,30

7 5,50

140,00 6.300,00

63

70

71

94

to2

103

707

108

110

7t2

118

124

\cto físico lí
6

20UND 69,90

69,90 1.398,00UND 20GOLG RAN
inoxidável modelo no 3-4
Cu reta pêriodontal, material aço

1.398,00UND 20GOLGRAN
inoxidável modelo no 5-6.
cureta periodontal, material aço

UND 20GOLGRAN

20UND

1 .398,00

1.398,00

1.398,00UND ,arGO LGRAN

53

55

56

Cu reta periodontal, material aço

Cu reta periodontal, material aço

inoxidável modelo no 7-8

inoxidável modelo no 13-14

60FRCVICPHARMAEnxaguante bucal, embalagem
mínimo com 250 ml.

50UNDFAVA

69,90

69,90

53,00

5,50

3. 180,00

3.300,00

800,00

UND 600MK LIFE

Espátula, Tipo Para Cimento,
lvodelo No 24, Material Aço
Inoxidável, Aplicação Uso

Espelho bucal clínico Pla no,
materia I aço inoxidável,
tamanho ;1o 04, uso
odontológico, anti-embaraçante.
Caracte rístacas

odontoló rco

1.320,0040 3 3,00UNDLYZAN DAóel dessensibiliza nte dentário.

79.930,50CX 1.950
Luva de procedimento em látex
nâo estéril ambidestra, ca ixa
com 100 tamanho PE UENO

7.240,O0

40,99

112,00UND 20GO LGRAN

780,0060MAQUIRA 13,00

724,00200ROLHOSPFLEX

Oxido de zinco p

para uso odontológico, com
granulometria fina, homogênea.
Embalado em frasco leitoso,

Papel grau cirúrgico em forma
de bobina tamanho 20x 100m

lulartelo cirúr tco 150
ó, 100o/o Puro,

cont
24.800,00

2.02"9,50UNDALLPLAN

Pasta para aplicação Profil
odontoló9ica, comPosta Por
água, espessante, laurel su lfato,
ca rbonato de ca racterístic

ática

25CXCARESTREAÍ\4 5.250,00

2.265,0OUND 30GO LG RAN

Pelícu la radiográfica ad u lto,
embalagem contendo mínimo
100 u n idades.
Porta amálgama, material aço
inoxidável, tipo autoclavável,
utilizado para colocar amálgama
na cavidade dese ada.

UNDDENTSPLY
1 0Resina fotopolimerizavel a

2350 ou TPH

60FRCMAQUIRA724
AS u ido ti o

24,00

GO LG RAN

GO LG RANCureta periodontal, material aço
inoxidável, modelo no 1 1- 12.

69,90

69,90

54

16,00

LEIYGRU BER

FRC

1b)

45

210,00

1.440,00

B]OTEXTIL

X\
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1.000PCTCRET4 ER

50GO LGRAN

Rolete de algodão para uso
odontológico (30 a 329), Para o

afasta me nto da bochecha em
tratamento dentário, Por sua
alta
Sonda exploradora de uso
odontológico no5, duflex, em
aço inoxidável, 15 cm, cabo
macr o autoclavável.

80PCT

80PCT

Tira de Lixa abrasiva Para
Acabamento e Polimento de
superfícies próxtmas a Resina.
Largura 4mm. Granulação
média e Fina
Tira de lixa; de aço inox; Para
acabamento e polimento de
restaurações de amalgama; em
envelope com mínimo 12 tiras
dea

PREVEN

PREVEN

20.3L7,t46 oool-72

ARACAJ U SEC E NTRO,
RUA ARAUÁ, NO 27Ol

QTD.UNID,l'4ARCA

150ASFER GAL

CXDFL

Agua destilada aspecto físico
liquido incolor, inodoro, insiPido,
características ad iciona is

conforme farmacoPeia brasil
Agulha, tipo agulha gengival,
tamanho 309 curta, material
corpo em aço inox siliconizado,

onta bisel trifacetadoti o

UND 4A

40UND

SAN4 E

SAM E

40UNDSAME

Alavanca odontológica, material
aço inoxidável, tiPo Seldin,
características adicionais direita

este rilidad e autocla
Alavanca odontológica, material
aço anoxidável, tiPo Seldin,
características adicionais

esterilidade a utocl
Alavanca odontológica, material
aço inoxidável, tipo Seldin,
características adicionais reta,

1R

uerda 1L

referência no 2 esterilid

40UND

130

134

RE PRESENTANTE
LEGAL:

solução, uso odontológico,
a lica ao rofilaxia- a resenta

END.:
E-MAIL:
NOVADENTAL-SE

a

90 5.900,00

139

t40

3

5

E M PRESA: MB DENTAL COM Éncro ernttl
CN PJ: FON E

17,00 850,00

34,00 2.7ZO,OO

23,90 1.912,00

FAX: 79 32tt-3532 3021-0112

HOTMAIL.COM

ASHINGTON NASCIMENTO CRUZ

V. TOTAL R$IÍEM

Z

6

7

DESCRIÇAO

Alveolótomo, material
inoxidável, tipo Ponta

R

250

3.150,00

50,80 12.700,00

45 ,OO 1.800,00

45,00 1.800,00

45,00 1.800,00

2.9\2,00
aço

Luer

7
\

11
cu rvo características adi ars

SDI 72 80

UND

UNIT.

27 ,O0
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articulado este rilidade autocl

139,00 20.8 50,00

10,90

23,30

1.100,0
0

16, B0

320,00

77,00

1.050,0
0

3,8 5

77 ,50

18,80

68,00

l7

18

19

31

35

37

43

44

45

57

\

CX 150SDI

60UNDSAME

Amálgama em cápsula, para
preenchimento da cavidade,
uma porção (caixa com 50

Aplicador
aplicação para
hidróxido de cálcio, material aço
inoxidável, cabo longo, duplo,

ca sulas

ti o on

odontológico,
cimentô

CX 70FGI'1

Aplicadores descartáveis tiPo
microbrush, pontas em fibras
não absorventes, embalagem
com 100 a licad o res.

UND 15NEVONI

Aspirador elétrico para secreção
ou microaspirador, possui a
função de aspirar líquidos e
SECTE rocedimenes em vanos

UND 50SA[4 E
Bru n idor odontológico n.29, em
aço inoxidável para aca bamento
em restau ra a ma.es de amál

UNDFAVA

1.631,00

16.500,00

9.600,00

46.200,00

654,OO

840,00

600KITMAQUIRA

Caixa inox para esterilização de
materiais em autoclave, com
tampa, sem perfu ração.
Dimensões 28cm x 14 cm x 06
cm.
Cimento ionômero vid ro,
a plicação fo rra mento, radiopaco,
adesão química ao esmalte e
dentina, a presentação

UND 15 15.750,00

7 5 .07 5,00UND
19.50

0

DENTSCLER

ICEFRESH

Contra ângulo esterilizável em
autoclave e acoplável ao
micromotor através de sistema
intra, com relação de
tra nsm issão
Creme dental com flÚor,

em com mínimo 90embala

CXIODONTOSUL

Cunha odontológica, madeira,
anatômica, resta u ração
odontológ ica, embalagem
contendo 100 unidades.

525,00

7 52,OOUND 40SAME

30UND

160

SAN4 E

ASFER

Cu reta alveolar de Lucas,
fabricada em aço inoxidável.
Descolador cirúrgico, material
aço inoxidável, tiPo l4olt,
características ad iciona is no 9.
Detergente enzimático pa ra
limpera de instru men ta is,
composto poT enztmas (amilase,

Itipase e protease), frasco

2.040,00

14.000,00

FRC 50DFL60 Deter e nte ara uso d issolu ao 75 00

I

l2

50

30

oóllíq u ido. C

30

FRC

1000m l.
3.750,00

87,5059



34r
ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

200PREVEN UND

1.100,00

640,00

PCTTH EOTO

Escova de Robinson Cônica
Branca, comprimento total
aproximado de 29mm,
comprimento das cerdas

roximado de 7mm
Espátula de M ad eira.
Embalagem com 100 unidade.

a diâmet

Uso odontoló rco.

50 5 50,00UNDSAIV E

Espátula odontológica para
inserção de resina n.2, modelo
duplo, com ponta angulada, em
aco inoxidável/titâ nio, mínimo 1

600UNDIO DO NTOSU L

Espelho bucal clínico Plano,
materia I aço inoxidável,
tamanho no 05, uso
odontológ ico, a nti-em ba raça nte.
Ca racterísti

5.520,00

1.380,0060FRCMAQUI RA
Eugenol, para uso odontológico,
embatagem contendo mínimo
20m l.

35FRCPROGARD

1.680,00

822,50

FRC 200lODO NTOSU L

Fixador rad iog ráfico
odontológico, pronto para uso
em processo manual frasco com

Flúor gel acidulado, para
aplicação tópica. Frasco com
200m1.

47 5 fi|.

FRCIODO NTOSU L
Flúor gel neutro para aplicação
tópica (não acidulado).
Embalaqem com 200m1.

UND

200

10GOLG RAN

4.800,00

960,00

UND 50GO LGRAN

Fórceps adu lto no 01,
confeccionados em aço cirúrgico
inoxidável. Esterilizável.
Fórceps adulto no 16,
confeccionados em aço cirú rg ico
inoxidável. Esterilizável.

UND 50GO LG RAN
Fórceps adulto no 17,
confeccionados em aço cirú rg ico
inoxidável. Esterilizável.

UND 50GOLG RAN

UNDGOLGRAN

UND 50

50

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800 00

4.800 00

UND

50-

Fórceps adulto no 18L,
confeccronados em aço cirúrgico
inoxidável. Esterilizável.
Fórceps adulto no 18R,
confeccionados em aço cirúrgico
inoxidável. Esterilizável.

Fórceps adulto no 68,
confeccionados em aço cirúrgico
inoxidável. Esterilizável.

s adulto no 69

FO TCE s adulto no 65

Fo rce

de material orgânico; frasco
com 200 ml - Indicado para
desinfetar e dissolver resíduos n

64

68

69

72

73

75

76

77

78

79

80

83

84

3 02

L

GO tG RAN

GOLGRAN

100 11 00

1 1,00

9 20

23,00

23,50

8,40

8,40

96,00

96,00

96,00

96 00

96,00

?§Â0

96,00

\
85 GOLG RAN

50

9q,a_q

9

0

UND

1.680,00

82
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UND 50GOLG RAN
Fórceps ad u lto no 150,
confecoonados em aço cirú rg ico
inoxidável. Esterilizável.

50UNDGO LGRAN

20UNDGO LG RAN

UND 20GOLGRAN

Fórceps adulto no 151,
confeccronados em aço crrÚ rg ico
inoxidável. Esterilizável.
Fórceps infantil no 01,
confeccionados em aço cirúrgico
inoxidável. Esterilizável.
Fórceps infantil no 02,
confeccionados em aço cirú rg ico
inoxidável. Esterilizável.

UND 20GOLGRAN
Fórceps infantil 6o 03,
confeccionados em aço cirú rg ico
inoxidável. Esterilizável.

UND 20GOLGRAN

20GOLGRAN UND

Fórceps infantil no 04,
confeccionados em aço cirú rg ico
inôxidável. Esterilizável.
Fórceps infantil no 05,
confeccronados em aço cirú rg ico
inoxidável. Esterilizável.

ZOUNDGO LGRAN
Fórceps infantil no 06,
confeccionados em aço cirú rg ico
inoxidável. Esterilizável.

KITM ICRODONT 55

1.950CXT4 EDIX

Kit de broca, d iamantada,
acabamento em resina, uso
odontolóqico; para alta rotação;
diamantada - serie dourada; kit
aca
Luva de procedimento em látex
nào esteril ambidestra, caixa
com 100, tamanho MEDIO

UND 15DENTSCLER

ROL 200Z ERMATT

Micromotor esterilizável em
autoclave, com sistema de
conexão dois furos, sistema
INTRA de encaixe rápido das

Papel grau cirúrgico em forma
de bob ina tamanho 30x100m

ntas com

CX 6PROGARD
Pelícu la rad iog ráfica
embalagem contendo
100 unidades.

infa ntil,
mínimo

30GO LGRAN

UND

FRC 60SS PLUS

B6

87

88

89

90

91

92

93

96

101

109

113

116

120

confeccionados em aço cirúrgico
inoxidável. Esterilizável.

Pinça cirúrgica, material aço
inoxidável, modelo Goiva, tiPo

96,00

96,00

96,oo I 1.920,00

96,00

96,00

96,00 1.920,00

96,00 1.920,00

96,00 1.920,00

s9,00 3.245,00

41,00 79.950,00

onta an ulada
Porta-algodão, material aço
inoxidável, tipo limpo, altura 15
cm, diâmetro 10 cffi,
características adicionais tampa

1.050,0
0

62,00

15.750,00

215,00 43.000,00

245,00 7.470,00

75,0O 2.250,00

2.480,00

00

4.800,00

4.800,00

1.920,00

1.920,00

122 Removedor de manchas ti o

40

JJ 20 7.997

10
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129

131

132

tartarite, para uso odontológico,
embalagem contendo mínimo 30
ml.

126
Resina fotopolimerizavel a 3,0
2350 ou TPH

lz7 Resina fotopolimerizavel a 3,5
2350 ou TPH
Revelador rad iog ráfico
odo nto lóg ico, pronto para uso
em processo manual, frasco
com 475 ml.
Selante resinoso
fotopolimerizável de fóssu las e
fissuras, com carga ionomérica,
contendo flúor, na cor matizada.
Embala
Seringa Carpule com refluxo de
a inoxidável autoclavável

E M P RESA: HALMEC - MED COMERCIAL LTDA

138,00

138,00 3.450,00

23 ,50 822,50

1 10,0 0 6.600,00

72,00 4.320,0O

4,50 450,00

3,80 228,OO

3, B0 228,OO

30 31,00 9 30,00

ONE FAX: 79 324A-4529

-MAIL:
HALM ECM E D.SE@GMAIL. COM

136

742

144

CN PJ:

END.:

RE PRESENTANTE
LEGAL:

LADSON ROBERTO DE MECENAS

ITEM DESCRIÇÃO QTD

80

UNIT,
BL

V. TOTAL R$

50,00 4.000,00

12,30 6.150,00

3.600,00

1

8

t

9

Algodão em rolete em formato
cilíndrico utilizado para
trata mento dentário pacote com
100

35FG 14 UND

25FG N,] UND

ÊRC 35PROGARD

CX

60UNDSAN4 E

PCT 100PREVEN

Taça de borracha para contra
ángulo para profilaxia e
polimento convencional, cor
branca aplicação polimento
resrna, ace

60PRÊVEN ROL

ROLPREVEN

Tira de metal 05 mm x 50 cm
Uso od ontológ ico.
Tira de metal 07 mm x 50 cm.

FRCVerniz dentário com flúor
FG14

oo01-2620.699.933

Embala em com 10 ml.

BARRETO, No 135
BAIRRO FAROLANDIA,
NA CIDADE DE

RACAJ U SE

VE NI DA cAçu

UNID.

KlTIV]AQUIRA

500LTAlcool etílico teor alcoólico 70olo

contendo 1000m1

PCT 800

PCTNATHALIA10 AI odão hid rófilo a presenta ao

4,50

\

t47

10. 14 0,0 0

4.830,00

60FGM

60
Uso od o ntolóq ico.

MARCA

Adesivo ortodô ntico
fotopolimerizável. Apresentado
em Kit com 2 Seringas com 49
cada.

Flamgel

600

11
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em mantas material alvejado
purificado isento de imPurezas
não estéril com 500
Bandeja
peq ue na,

tamanho
d imensões

rnox,

roximadas de 22x9x1 5cm
53 0 2.650,00

00

070

2t

22

23

24

25

26

27

30

a

3B

39

UND 50

50 2.650,00UND
Bandeja inox, tamanho
pequena, dimensões

roximadas de 2 2x9x 1a 50 cm.

300UND

300

3,9 5

? oqUND

Broca alta rotação, material aço
inoxidável diamantada, formato
esférica, tipohaste haste

Broca alta rotação, material aço
inoxidável diamantada, formato
esférica, tipo haste longa, tipo

ti o corte médio

corte cirú lca nu mera

UND

UND

300

? oq

9 53

Broca alta rotação, material aço
inoxidável diamantada, formato
esférica, tipo haste regular, tipo

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

corte médio, nu meraca

1.185,00

1.185,00

1.185,00UND 300

Broca alta rotação, material aço
inoxidável diamantada, fo rmato
esférica, tipo haste regular, tipo
corte médio, 1015

UND 300

I,lICRO DONT UND

UND 30

60

79,80

19,00

3,95

3 ,95 1.185,00

4.480,00

2.394,00

1.140,00

2.940,OOCX 60

50

[,lAQUIRA

ABC UND

Broca alta rotação, material aço
inoxidável diamantada, formato
esférica, tipo haste regular, tipo

Caixa inox para esterilização de
mate ria is em autoclave, com
tampa, sem perfu ração.
Dimensões 18cm x 0B cm x 03
cm.
Cimento odontológ ico,
composiçào h id róx ido de cálcio,
pró-a ná lise (PA), apresentaÇão

forra mento cavidades,

Cimento odontoló9 ico,
composição h id róx ido de cálcio,
radiopaco, apresentação pasta
base 13 g, pasta catalisadora

corte médio 1016

ti o
po, uso

47 18 00 900

@

I

34

53,00

1.185,00

lgg-ul-cr, num

1.185,00300

100 44,80

Broca odontológica, material
aÇo inoxidável, tipo tronco
cônica, tipo lámina cirÚ rg ica,
aplicação osteotomia, caracterís

FDMAQU I RA

49,O0

Condensador de amalqLâ'trrQ;
11e_

\
12
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tipo Ward número 02;
confeccionado em aço inox com
acabamento e polimento;

ssível de este rili

42

46

47

48

49

61

62

65

66

Esculpidor Holemback no
cabo oitavado, produzido
Aço Inoxidável; Tamanho:
cm,

519,00

\

4.740,OOPCT 300 15,80IVAQU I RA

Condicionador ácido esmalte,
apresentação seringa 3 ml,
composição ácido fosfórico a

37o/o, uso odontológrco,
ind icaÇão co

528,00UND 30 17 ,60ABC

Cureta - Uso Odontológico
cureta, material aço inoxidável,
referência n" 77, formato
côncavo corpo duplo, aplicação
remo

UND 40ABC

Cureta - Uso Odontológico
cureta, material aÇo inoxidável,
referência no 18, formato
côncavo corpo duplo, aplicação
remo

704,OOUND 40

17 ,60

L7 ,60ABC

Cureta - Uso Odontológico
cureta, material aço inoxidável,
referência no 19, formato
côncavo corpo duplo, aplicação
remo

ABC UND 40

MEDSTERIL CX 60

t7 ,60

104,00

Cureta - Uso Odontológico
cureta, materia I aço inoxidável,
referência no 20, formato
côncavo corpo duplo, aplicação
remo
Envelope autoselante 140x
290mm papel plástico
compostas de papel g rau
cirúrgico + filme laminado
Doliéster/propileno. E

CX 60 92,aO

6.240,00

5.568,00

704,00

[-,l EDSTERIL

Envelope autoselante 90x
260mm papel plástico
compostas de papel grau
cirúrgico + filme laminado
poliéster/propi leno. Em

ULTRA UND 10.000

U LTRA UND 10.000

1,99

1,90

19.900,00

19.000,00

Escova dental adu lto,
embalagem individual com 3 ou
4 fileiras de cerdas macias de
nylon aparadas uniformemente
e a rredo
Escova dental infantil,
embalagem individual com 3 ou
4 fileiras de cerdas macias de
nylon aparadas uniformemente
e arre

ABC UND 3067

03s
em
16

t7 ,30

13

tu

704,0O

X
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74

95

98

99

100

104

111

774

115

721

123

125

Fio dental, material resina
te rm o p lástica/ce ra e essência,
comprimento 50 m, tipo
re ular sabor neutro

KAIRO FIO ROL 100 4,00 400,00

47 50

60 3 3,50

40 99

134,00

45 17 80 801,00

30 t.425,00

35,50 1.065,00

19,30

40 47 ,50

10 20

15 44,4O 672,00

+) 138,50 6.232,sO

30 30 549,00

00

\

FRC 60MAQU IRA

Hemostático uso odontoló9ico,
apresentação em liquido,
tópico. Embalagem com 10 ml,
com dados de identificação do
produt

N4AQUIRA FRC

Lubrificante odontológ ico, óleo
mineral, spray com adaptador,
caneta de alta e baixa rotação,
sem CFC, embalagem contend

CX 400N,1 E D IX
Luva de procedimento em látex
nào estéril ambidestra, ca ixa
com 100, tamanho EXTRA P

1.200Nl EDIX CX
Luva de procedimento em látex
nào esterl ambidestra, caixa
com 100, tamanho GRANDE

CX 65DENTSPLAY

Materia I restau rador
temporário, composição óxido
zinco/eugenol, a presentação
póllíquido, uso curativo
provisório/fo rra m

FRC[lAQUIRA

Pedra Pomes, cor
aspecto físico pó,
limpeza dental,
odontológ ico,
Embalaqem com 1009

branca,
aplicação

uso
extrafino.

ABC UND

30ABC

Pinça cirúrgica, material
inoxidável, modelo Adson,

Pinça cirúrgica, material aço
inoxidável, modelo Dente de
Rato.

em dentes.

aço
tipo

UND

UND 35777
de algodão, No 17, em
inoxidável, com ponta
Esterilidade autoclavável.

Pinça
aço
cu rva

UND

ABC

ABC

Porta matriz, tipo Tofllemire,
material aço inoxidável,
utilizaÇão em restaurações, uso
adulto/infantil, tipo circu la r.

14AQU I RA UND 25

UNDMAQUIRA

IVlAQUIRA UND

UNDABC

PCT

Resina composta
fotopolimerizável, flow,
embalagem com 01 seringa de

Resina fotopolimerizavel a 2,0
2350 ou TPH
Sindemotomo n. 1, duplo,
espátula, de cabo oco e aço
inox.

o2 cor A1

135

2.490,OO

2.010,00

16.396,00

49.188,00

8.710,00

67 5,50

1.900,00

255 00

1JJ

450 6.030

40,99

47 ,50

18,

I r rs

I

POTE DAPPEN EM SiLICONE

Suqador odontolóqico de sa liva ]310
t4
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descartável, confeccionado em
PVC transparente e atóxico,
com arame em aço especial e

n

137

138

143

Tesoura tipo
inoxidável,
mínimo 12
cu rva.

íris, material aço
comprimento

cm, tipo ponta
30 1.200,00ABC UND

1.200,00ABC UND 30
Tesoura tipo íris, material aço
inoxidável, comprimento
mínimo 12 cm, tipo ponta reta.

80

40,00

40,00

5,00 400,00PREVEI,l PCT

Tira odontológ ica, material
poliéster, tipo pré-cortad a,
espessura 0,05 mm, largura 10,
caixâ com 50 folhas de 10 cm.
De

15

\


