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ESTADO DO MARAT-IHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

sup erintendência de Reg istro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO NO OO8/2O2O.CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 021-A/2020 SRP
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmpe ratriz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO NO OO8/2O2O.CPL

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 021 -N2020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CpL, vincutada ao
gabinete do Prefeito, criada pela instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de
1997 e suas alterações posteriores,com sede e foro na cidade de lmperatrizll,llA,
com sede à Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - tMA - CEP
65.900-505, neste ato representado Presidente, Sr. Francisco Sena Leal,
brasileiro, casado, portador da Cedula de ldentidade no 0000333957946 - SESP
It/A e do cPF no 175.296.203-63, nomeado por meio da portaria no 12.056, de
22 de Janeiro de 2020, publicada em 2210112020, no uso da atribuição que lhe
confere o Decreto Municipal no 27 de 04 de julho de 2014, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônico, para
REGISTRO DE PREÇOS no (i2í -A l2O2O, publicada no dia 22 de maio de 2020,
abertura da sessão em 03 de junho de2o2o, às 10:00h (dez horas), processo
Administrativo 02.í9.00.0814t2020 - SEMUS, resolve registrar os preços da(s)empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com aclassificação por era(s) arcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendoas condiçÕes previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantesna Lei no 8.666, de 21 de junho de 1g93 e suas arterações, Decreto n.o 7.8g2, de23 de janeiro de2013, Lei Federar no. 10.s20, de 17 de jurho de2002,DecretoMunicipal no.022t2007, Decreto Municipar no 13 de 31 de março de 2015, emconformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1'1' A presente Ata tem por futura e eventuar aquisição de MATERTATSoDoNTolocrcos DE coNsuMo E PERMANENTE, para atenderas necessidades da secretaria Municipal de saúde de lmperatriz (cEoe SAUDE BucAL), do pregão Eretrônico no 00g/2020, que é parte integrantedesta Ata' assim como a proposta vencedora, independentemente de transcriÇão.,

\2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDORES \
2.1- Do quantitativo t, ,\i \í;
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatraz

Comissão Permanente de Licitação
sup erintendência de Registro de Preços

oneÃos ruÃo

PARTICIPANTES
IÍEM oescntçÃo UND

oRcÃos
PARTICIPANTES

pct 100 und 60 1,201.

Abaixador língua, material:
madeira, tipo: descartável,
comprimento: 74 cffi, formato:
tipo espátula, largura: 1,50 cm,

espessura: 2 mm.(EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso

2 unidade 40

Abridor boca, material: aço

inoxidável, tipo: mcivor 4 lâminas

sem sucção, 3 arcos móveis.
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso I

80

3

Adesivo dental, tipo:
fotopolimerizável, componentes:
adesivo + primer, Frasco 6,00 G.

(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

1.23/06 - Art 48, inciso l)

frascos 400 800

4

Agulha odontológica, material: aço

inoxidável siliconizado, aplicação:
gengival , anestesia, dimensão: 30
g curta, tipo ponta : com bisel
trifacetado, tipo conexão: conector
p, seringa carpule, tipo uso: estéril,
descartável, apresentação: c,
protetor plástico e

lacre.(EXCLUSIVA PARA ME Epp -

LC 123/06 - Art 48, inciso t)

caixa 100

und
250 500

5

Alavanca odontológica, material:
aço inoxidável, tipo: seldin,
características adicionais: reta,
tamanho: infantil, referência: ne 2,
esterilidade:
autoclavável.(EXCLUSTVA PARA ME
EPP - LC 1.23/06 - Art48, inciso l)

unidade 80 160

6

Alavanca odontológica, material:
aço inoxidável, tipo: seldin,
características adicionais: reta,
referência: pe 2, esterílidade:
autoclavável.(EXCLUSTVA PARA ME
EPP - LC 123/06 - Art inciso I

unidade 100 200

7

etílico limpeza de
ambientes, tipo: etílico hidratado,
aplicação: limpeza, concentração:
92,8"inpm, Frasco 1,00
L.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

unidade 130 260
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

123/06 - Art 48, inciso l)

8

Álcool etílico, tipo: hidratado, teor
alcoólico: 70%_(7O"el),

apresentação: líquido"Frasco

1000,00 ML.(EXCLUS|VA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 300 600

9

Álcool etílico, tipo: hidratado, teor
alcoólico: 70%_(70"91),

apresentação: gel"Frasco 500,00

ML.(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 1,40 280

10

Alginato, tipo: tipo ií,

apresentação: pó, características

adicionais: presa

normal.(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

pacote 120 240

t1,
Alicate de pressão, alicate de
pressao. (EXCLUSIVA PARA ME EPP

- LC 1,23106 - Art 48, inciso l)

unidade 45 90

1.2

Algodão, tipo: hidrófilo,
apresentação: em rolete, material:
alvejado, purificado, isento de
impurezas, esterilidade: não
estéril, Embalagem 500,00 G.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1.23/06 - Art 48, inciso l)

pacote 250 500

13

Alveolótomo, material: aço
inoxidável, tipo ponta: luer curvo,
características adicionais:
articulado, esterilidade:
autoclavável.(EXCLUSTVA PARA ME
EPP - LC 123106 - Art 48, inciso I )

unidade 50 100

1,4

Alveolótomo, material: aço
inoxidável, tipo ponta: luer reto,
características adicionais:
articulado, esterilidade:
autoclavável.(EXCLUSTVA PARA ME
EPP - LC 1.23/06 - Art 48l, inciso l)

unidade 70 140

15

Cimento odontológico, tipo:
tampão alveolar c, ação
cicatrizante, característica
adicional: sem eugenol, aspecto
físico: pasta(EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 1,23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 130 260

1,6
Benzocaína, concentração

tópico, Pote
20%,

12,00uso unidade 250 500
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatrtz

Comissão Permanente de Licitação
sup erintendência de Registro de Preços

G.(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso I

ú

Aplicador odontológico, aplicação:
p, cimento hidróxido de cálcio,

material: aço inoxidável,

características adicionais: cabo
longo, duplo, tipo ponta: ponta

angulada.(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 723/06 - Art 48, inciso l)

unidade 70 140

1,8

Aplicador odontológico, tipo haste:

dobrável, tipo uso: descartável,
material: plástico, características
adicionais: pontas fibras não

absorventes, tipo ponta:
fina.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

723106 - Art 48, inciso l)

caixa com

100

unidades

150 300

19

Arco odontológico, material:
plástico, tipo: young, tipo uso:

reutilizável, forma: u, aplicação:
esticar lençol borracha,
características adicionais:
isolamento dental.(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC L23106 - Art 48,
inciso l)

unidade 30 60

20

Matriz odontológica, material: aço
inoxidável, formato: fita,
apresentação: rolo 50cm, largura:
5 mm, tipo uso:
descartável.(EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 723106 - Art 48, inciso I

unidade 70 1,40

21

Matriz odontológica, material: aço
inoxidável, formato: fita,
apresentação: rolo 50cm, largura:
7 mm, tipo uso:
descartável.(EXCLUSTVA PARA ME
EPP - LC 1_23/06 - Art48, inciso I

unidade 70 140

22

Bandeja, material: aço inoxidávei,
tipo: lisa, dimensões: cerca de 20 x
l0xlcffi,esterilidade:
esterilizável.(EXCLUSTVA PARA ME
EPP - LC 123/06 - Art48, inciso l)

unidade 130 260

23

Bicarbonato de sódio,
apresentação: pó Frasco 250,00
G.(EXCLUSTVA PARA ME EPP _ LC

123/06 - Art48, inciso I

pacote 130 260

24
roca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantad

B

a, formato unidade 450 900

5de1
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatraz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

esférica, tipo haste: haste regular,
tipo corte: corte médio,

numeração americana: 1011.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

25

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
esférica, tipo haste: haste regular,

tipo corte: corte médio,

numeração americana:

1o12.(EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 450 900

26

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
esférica, tipo haste: haste longa,
tipo corte: cirúrgica, numeração

americana: 1014.(EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC t23106 - Art 48, inciso
r)

unidade 450 900

27

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
esférica, tipo haste: haste regular,
tipo corte: corte médio,
numeração americana:
1015.(EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 450 900

28

Broca alta rotação, material: aço
inoxidável diamantada, formato:
esféríca, tipo haste: haste regulaç
tipo corte: corte grosso,

numeração americana:
1016.(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso t)

unidade 450 900

29

Broca alta rotação, material: aço
inoxidável diamantada, formato:
cônica, característica adicional:
topo em chama, tipo haste: haste
regular, tipo corte: corte médio,
numeração americana:
22o0.(EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art48, inciso l)

unidade 300 600

30

Broca alta rotação, material: aço
inoxidável diamantada, formato:
cônica, característica adicional:
topo inativo, típo haste: haste
regulaç tipo corte: corte médio,

a merica na: ref.

unidade 300 600

\
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
sup erintendência de Registro de Preços

3o80.(EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

3L

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
cônica, característica adicional:
topo inativo, tipo haste: haste

regular, tipo corte: corte médio,

numeração americana: ref.

3o82.(EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

unidade 300 600

32

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
cônica, característica adicional:

topo ogival, tipo haste: haste

regular, tipo corte: corte médio,
numeração americana:
3195(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

1,23106 - Art 48, inciso l)

unidade 300 600

33

Broca alta rotação, material:
carbide, formato: esférica, tipo
haste: haste regular, tipo corte:
corte médio, numeração
americana 1: ref. 1,4.(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,
inciso l)

unidade 520 1.040

34

Broca alta rotação, material:
carbide, formato: tronco cônica,
característíca adicional: picotada,
tipo haste: haste longa, tipo corte:
cirúrgica, numeração americana 1:

ref. 7O1.(EXCLUSIVA PARA ME Epp -

LC 1,23106 - Art 48, inciso I )

unidade 240 480

35

Broca alta rotação, material:
carbide, formato: tronco cônica,
característica adicional: picotada,
tipo haste: haste longa, tipo corte:
cirúrgica, numeração americana L:
ref. 7O2.(EXCLUSTVA PARA ME Epp -
LC 123106 - Art 48, ínciso I

unidade 240 480

36

Broca alta rotação, material:
carbide, formato: tronco cônica,
característica adicional: picotada,
tipo haste: haste longa, tipo corte:
cirúrgica, numeração americana 1:
ref. 7O3.(EXCLUSTVA PARA ME Epp -
LC 123/06 - Art 48t, inciso l)

unidade 240 480

\
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
sup erintendência de Registro de Preços

37

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
pêra, tipo haste: haste regular, tipo
corte: corte médio, numeração

americana: 3168.(EXCLUSIVA PARA

M E EPP - LC 123106 - Art 48, inciso

r)

unidade 240 480

3B

Broca baixa rotação, tipo: contra

ângulo, material: aço inoxidável,

formato: gates, referência: ref. L,

comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

unidade 90 180

39

Broca baixa rotação, tipo: contra
ângulo, material: aço inoxidável,

formato: gates, referência: ref. 2,

comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 50 100

40

Broca baixa rotação, tipo: contra
ângulo, material: aço inoxidável,
formato: gates, referência: ref. 3,

comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 50 100

41, unidade 50 100

42

Broca baixa rotação, tipo: contra
ângulo, material: aço inoxidável,
formato: gates, referência: ref. 2,
comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,
inciso l)

unidade 50 100

43

Broca baixa rotação, típo: contra
ângulo, material: aço inoxidável,
formato: gates, referência: ref. 3,
comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,
inciso l)

unidade 50 100

44

Broca baixa rotação, tipo: contra
ângulo, material: aço inoxidável,
formato: helicoidal, característica
adicional: la ,, tipo haste: haste

unidade 50 100 
\
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Broca baixa rotação, tipo: contra
ângulo, material: aço inoxidável,
formato: gates, referência: ref. 1,,

comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23/06 - Art 48,
inciso l)
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Reg istro de Preços

I

longa, referência: ref. 1,

comprimento: 28 mm".
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

45

Broca baixa rotação, tipo: contra

ângulo, material: aço inoxidável,

formato: helicoidal, característica

adicional: largo, tipo haste: haste

longa, referência: ref. 2,

comprimento: 28 mm".
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

46

Broca baixa rotação, tipo: contra

ângulo, material: aço inoxidável,
formato: helicoidal, característica

adicional: largo, tipo haste: haste

longa, referência: ref. 3,

comprimento: 28 mm".
(EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

47

Broca baixa rotação, tipo: contra
ângulo, material: aço inoxidável,
formato: helicoidal, característica
adicional: largo, tipo haste: haste
longa, referência: ref. 1-,

comprimento: 32 mm".
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso I )

unidade 40 80

48

Broca baixa rotação, tipo: contra
ângulo, material: aço inoxidável,
formato: helicoidal, característica
adicional: largo, tipo haste: haste
longa, referência: ref. 2,

comprimento: 32 mm".
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1.23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

49

Broca baixa rotação, tipo: contra
ângulo, material: aço inoxidável,
formato: helicoidal, característica
adicional: largo, tipo haste: haste
longa, referência: ref. 3,
comprimento: 32 mm,,.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1.23106 - Art inciso l)

unidade 40 80

50

Broca alta rotação, material: aço
inoxidável diamantada, formato:
esférica, ti haste: haste lo

unidade 160 320
\
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

tipo corte: cirúrgica, numeração

americana: 1011. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

51

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
esférica, típo haste: haste longa,

tipo corte: cirúrgica, numeração

americana: 1.01.2. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 160 320

32052

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
esférica, tipo haste: haste regular,

tipo corte: corte médio,

numeração americana: 1013.

(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

1,23106 - Art 48, inciso l)

unidade 160

53

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
esférica, tipo haste: haste regular,

tipo corte: corte médio,

numeração americana: 10L4
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 160 320

54

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
esférica, tipo haste: haste longa,
tipo corte: corte médio,
numeração americana: 1015
(EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 160 320

55

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
esférica, tipo haste: haste longa,

tipo corte: cirúrgica, numeração

americana: 10L6 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 160 320

56

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
cone invertido, tipo haste: haste

regular, tipo corte: corte médio,
numeração americana: 1033

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

I23106 - Art 48, inciso l)

unidade 300 600
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatrtz
Comissão Permanente de Licitação

superintendência de Registro de Preços

60057

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
cone invertido, tipo haste: haste

regular, tipo corte: corte médio,

numeração americana: 1034

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1,23/06 - Art 48, inciso I

unidade 300

unidade 300 60058

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
cônica, característica adicional:

topo em chama, tipo haste: haste

regular, tipo corte: corte fino,
numeração americana 1.: ref. 11-90f

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

59

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
tronco cônica, característica

adicional: topo inativo, tipo haste:
haste regular, tipo corte: corte
médio, numeração americana:
2082 (EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 250 500

60

Broca alta rotação, material: aço
inoxidável diamantada, formato:
tronco cônica, característica
adicional: topo inativo, tipo haste:
haste regular, tipo corte: corte
médio, numeração americana:
3083 (EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso t)

unidade 250 500

61

Broca alta rotação, material: aço
inoxidável diamantada, formato:
chama, tipo haste: haste curta,
tipo corte: corte fino, numeração
americana 1: ref. 311.8f.(EXCLUSTVA

PARA ME EPP - LC L23lO6 - Art 48,
inciso I

unidade 150 300

62

Broca alta rotação, material: aço
inoxidável diamantada,
característica adicional: conjunto,
tipo corte: corte fino, referência:
ref.: 1093, 1,112, tIgO,2l-35, 3l,Lg,
3168 e 3195. (EXCLUSTVA PARA ME
EPP - LC 123/06 - Art48, inciso I

unidade 150 300

63
Broca alta rotação, material: aço
inoxidável diamantada, formato unidade 140 280
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatraz

Gomissão Permanente de Licitação
sup erintendência de Registro de Preços

pêra, tipo haste: haste regulaç tipo
corte: corte médio, numeração
americana: 1149

60 12064

Broca baixa rotação, tipo: contra

ângulo, material: carbide, formato:
tronco cônica, formato adicional:

topo inativo, característica

adicional: "endo 2", comprimento:
23,5 mm. (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade

200 40065

Broca alta rotação, material:
carbide, formato: esférica, tipo
haste: haste regulaL tipo corte:
corte médio, numeração

americana 1: ref. 2. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23/06 - Art 48,

inciso l)

unldade

66

Broca alta rotação, material:
carbide, formato: esférica, tipo
haste: haste regular, tipo corte:
corte médio, numeração

americana 1: ref. 3 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

unidade 150 300

67

Broca alta rotação, material:
carbide, formato: esférica, tipo
haste: haste regular, tipo corte:
corte médio, numeração
americana t: ref. 5 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC L23106 - Art 48,
inciso I)

unidade 150 300

68

Broca alta rotação, material:
carbide, formato: esférica, tipo
haste: haste longa, tipo corte:
cirúrgica, numeração americana 1:

ref. 6 (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123/06 - Art 48, inciso t)

unidade 1s0 300

69

Broca baixa rotação, tipo: contra
ângulo, material: carbide, formato:
esférica, tipo corte: corte regular,
tipo haste: haste regular,
referência: ref. 8 (EXCLUSTVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso
r)

unidade 1,20 240

70

Broca alta rotação, material:
carbide, formato: cônica longa,
característica adicional topo

unidade 250
\

s00
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&o 53

arredondado, tipo haste: haste

regular, tipo corte: zekrya,

referência: ref. 151 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC t23/06 - Art 48,

inciso l)

unidade 6071,

Broqueiro, material: alumínio,

modelo: estojo aberto,
capacidade: cerca de 15 brocas,

esterilidade: autoclavável
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

72

Broqueiro, material: alumínio,

modelo: estojo aberto,
capacidade: cerca de 20 brocas,

esterilidade: autoclavável
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

1.23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 130 260

73

Cabo bisturi, material: aço

inoxidável, tamanho: pa

3.(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

723106 - Art 48, inciso l)

unidade 100 200

74

Cabo bisturi, material: aço

inoxidável, tamanho: 1e 4,
aplicação: cirurgia (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,
inciso l)

unidade 100 200

75

Cabo espelho bucal, material: aço
inoxidável, formato: oitavado, tipo
uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso
r)

unidade 550 1.100

76

Cânula, material: aço inox,via de
silicone, tipo: dupla via,modelo
clássico, características adicionais:
aspiração 0,3mm, irrigação 0,6mm
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

77

Cânula, material: aço inoxidável,
tipo: frazier, formato: angulado,
uso: aspiração cirúrgica,
características adicionais: com
controle de sucção, comprimento:
L9 cm, diâmetro ponta: LL french
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23/06 - Art48, inciso I)

unidade 90 180

\
78

Amálgama, tipo: alto teor de prata,
+ mercúrio,componentes

pacote (50

caps)
22 44 \

a13de1
çu

I
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apresentação: cápsula. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

140 28079

Carbono para articular, material:
em papel, formato: formato de

fita, cor: dupla face - 2 cores, tipo
uso: estéril, descartável,

apresentação: em folha,
Embalagem 12,00un (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23/06 - Art 48,

inciso l)

pacote 12

und

caixa 18 und 40 8080

Cera odontológica, tipo: 7,

apresentação: caixa 18 lâminas,
peso: cerca de 220 E, cor:

vermelha,rosa, (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso

r)

81

Cera odontológica, tipo: utilidade,
apresentação: caixa 5 lâminas,
peso: cerca de 220 E, cor:
vermelha,branca. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23/06 - Art 48,

inciso l)

caixa 5 und 50 100

82

CCimento odontológico, tipo:
cirúrgico periodontal,

característica adicional: sem

eugenol, aspecto físico: base +

catalisador, apresentação:
conjunto completo (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

kit 30 60

83

Cimento odontológico, tipo:
endodôntico, composição:
hidróxido de cálcio, aspecto físico:
pó + pasta, apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

kit 80 160

84

Cimento odontológico, tipo:
endodôntico, composição:
hidróxido de cálcio, aspecto físico:
pasta + pasta, apresentação:
conjunto completo(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23106 - Art 48,
inciso l)

kit 180 360

85

Cimento odontológico, tipo:
resinoso autoadesivo,
a utocondicionante, ativa ção: duai,

unidade 100 200
\
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composição: com flúor, aspecto

físico: base + catalisador,

apresentação: em seringas,

conjunto com pontas

misturadoras(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

B6

Clorexidina digluconato, dosagem:

0,zYo, aplicação: solução tópica
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

723106 - Art 48, inciso l)

unidade 180 360

87

Coletor material pérfuro-cortante,

material: papelão, capacidade

total: 7 l, acessórios: alças rígidas e

tampa, componentes adicionais:

revestimento interno em
polietileno alta densidade, tipo
uso: descartáve.(EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso
r)

unidade 700

88

Compasso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo: tipo de

willis.(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 4 8

89

Compressa gaze, material: viscose

e poliéster, dimensões: cerca de

7,5 x 7,5 cm, gramatura: 40 g,mZ,
adicional: 2 dobras, características
adicionais : hipoalergênica,

acessórios: não aderente,
esterilidade : estéril, uso único,
embalagem: embalagem
indívidual.(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

pacote 500

und
1.000 2.000

90

Condensador - uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo:
mcspadden, tamanho: ns 50, tipo
uso: autoclavável, aplicação: p,

contra-ângulo, comprimento: 25
mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

Embalagern

4 unid
20 40

91

Condicionador dental, tipo: ácido
fosfórico, concentração: 37 %o +

clorexidina 2Yo, aspecto físico: gel,

Seringa 2,50 ML.(EXCLUSTVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso
r)

pacote 3

unid
s00 1. 000

\
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92

Cone endodôntico, tipo: calibrado,

material: guta-percha, calibre: ne

20, comprimento: 28 ffiffi,
apresentação: refil (tubo),
Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23/06 - Art 48,

inciso l)

caixa 120

und
50 100

93

Cone endodôntico, tipo: calibrado,

material: guta-percha, calibre: ne

25, comprimento: 28 ffiffi,
apresentação: refil (tubo),

Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

caixa 120

und
50 100

94

Cone endodôntico, tipo: calibrado,
material: guta-percha, calibre: ne

30, comprimento: 28 frffi,
apresentação: refil (tubo),

Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

caixa i.20

und
50 100

95

Cone endodôntico, tipo: calibrado,
material: guta-percha, calibre: ne

35, comprimento: 28 ffiffi,
apresentação: refil (tubo),

Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23/06 - Art 48,

inciso l)

caixa 120

und
50 100

96

Cone endodôntico, tipo: calibrado,
material: guta-percha, calibre: ne

40, comprimento: 28 ffiffi,
apresentação: refil (tubo,
Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

caixa 120

und
50 100

97

Cone endodôntico, tipo: acessório,
material: guta-percha, calibre: mf,
comprimento: 28 ffiffi,
apresentação: estojo 120 pontas
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1.23/06 - Art 48, inciso l)

caixa 120

und
100 200

98

Cone endodôntico, tipo:
absorvente, material: papel,
calibre: 1e série, comprimento: 28
ffifr, apresentação: estojo I20
pontas, característica adicional:

t,sortida, esterilidade: esteri

caixa 200

und
100 200
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(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

t23lo6 - Art 48, inciso l)

99

Cimento odontológico, tipo:
restaurador provisório, ativação:
fotopolimerizável, aspecto físico:
pasta tipo resina, Pote 20,009
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 200 400

100

Cuba uso hospítalar, material: aço

inox, formato: redondo,

capacidade: cerca de 150 ml

(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

t23106 - Art 48, inciso l)

unidade 70 1,40

101

Cuba uso hospitalar, material: aço

inox, formato: redondo,

capacidade: cerca de 200 ml
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

1,02

Cuba uso hospitalar, material: aço

inox, formato: tipo rim,

capacidade: cerca de 700 ml
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

723/06 - Art 48, inciso l)

unidade 20 40

103

Cunha odontológica, material:
madeira, tipo: anatômica,
aplicação: restauração
odontológica, tipo ponta: fina
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

caixa 100

und
90 180

1,04

Cureta periodontal, material: aço

inoxidável, tipo: gracey, modelo:
ne 5-6, características adicionais:
cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 140 280

105

Cureta periodontal, material: aço
inoxidável, tipo: gracey, modelo:
pe 13-'J.4, ca racterísticas
adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,
inciso l)

r.rnidade 60 L20

106

Cureta periodontal, material: aço
inoxidável, tipo: mine gracey,

modelo: ne 1l-1,2, caracrerísticas
adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,
inciso l)

unidade 70 1,40

\
a'
,i.,09r
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107

Cureta periodontal, material: aço

inoxidável, tipo: mine gracey,

modelo: 1e 7-8, características

adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 70 1,40

108

Arco ortodôntico intraoral,
material: níquel , titânio, formato:
redondo, característica adicional:

curva spee reversa, arcada:

superior (EXCLUSIVA PARA ME EPP

-LC123106 -Art48, inciso l)

unidade 2 4

109

Cureta periodontal, material: aço

inoxidável, tipo: molt,
características adicionais: cabo oco
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

1,23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 70 L40

110

Krr AcABAMENTO/POLTMENTO

DE RESINA COMPOSTAS

CONTENDO 06 PONTAS DE

BORRACHA AB RASIVAS EM

vÁRros FoRMATOS (02

TORPEDOS, 0L TAÇA, 01 LENTTLHA

E 02 ESFERAS). (EXCLUSTVA PARA

ME EPP - LC 1.23106 - Art 48, inciso
r)

kits 40 80

1.1.1

Edta, composição: trissódico,
concentraçã o: ZOYo, aspecto físico:
líquido (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 723/06 - Art 48, inciso l)

frasco 90 180

11.2

Escavador - uso odontológico,
material: aço inoxidável, formato:
duplo, característica adicional: p,

dentina, modelo: 1e 05,
esterilidade: autoclavável
(EXCLUSTVA PARA ME EPP .. LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 150 300

113

Escova de robson, tipo ponta:

cônica, uso: contra-ângulo, cor:
branca (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

unidade

LC - Art 48, inciso l)

Escova dental, material cerdas:
náilon, material cabo: plástico, tipo
cabo: reto, formato cabeça:
retangular, com cantos
arredondados, apiicação: adulto,
características adicionais cabo:

unioade

330 660

1,1.4 2s.s00 51.000
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ligeiramente flexível,

características adicionais:
comprimento 20cm, 4 fileiras tufo,
total 36 tufos, tipo cerdas: macia,

da mesma altura, extremidades

arredondadas (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso

r)

L15

Escova dental, material cerdas:

nailon e poliester, material cabo:
plástico, típo cabo: curto e

anatômico, tipo cabeça: pequeno,

modelo: macio, aplicação: infantil
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

unidade 25.200 50.400

116

Escova dental, material cerdas:

náilon, material cabo: plástico, tipo
cabeça: pequeno, modelo: macio,

aplicação: orientação de profilaxia

e higiene, características

adícionais: com mínimo 3 tufos e

descartável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 65 130

117

Escova de robson, tipo ponta: taça,
uso: contra-ânguio, cor: branca
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 230 460

118

Esculpidor - odontológico,
material: aço inoxidável, modelo:
lecron, tamanho: p9 05,

características adicionais: duplo
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 60

40

120

119

Espátula odontológica, material:
aço inoxidável, modeio: ne 24, tipo
uso: manipulação (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 80

1.20

Espátula odontológica, material:
aço inoxidável, modelo: tipo 7, tipo
uso: ceroplastia , escultura,
características adicionais: duplo
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

unidade

1. - Art 48, inciso l)

Espelho bucal, materiai: aço
inoxidável e espelho, tipo: plano,

tamanho: p9 3, uso: encaixe

unidade

70 140

12L 230 460

\
,,t)
w
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universal, tipo uso: autoclavável,
apresentação: embalagem
individual (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

280 560122 unidade

601,23

Espelho bucal, material: aço

inoxidável e espelho, tipo: plano,

tamanho: 19 5, uso: encaixe

universal, tipo uso: autoclavável,

apresentação: embalagem
individual (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

Espelho de mão grande com cabo
para uso odontologico 10x15
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 30

124

Eucaliptol, aspecto físico: líquido
incolor, fórmula química: c10h18o,
peso molecular: 154,25 g,mol,
pureza mínima: mínimo de 99%,

número de referência química: cas

470-82-6 (EXCLUSTVA PARA ME EPP

- LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unldade 80 160

125 210 420

Sonda odontológica, material: aço

inoxidável, tipo: exploradora,
modelo: ne 05, tipo cabo: cabo

maciço (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade

Fio de sutura, material: seda

trançada, tipo fio: 3-0, cor: preta,

comprimento: cerca de 45 cm, tipo
agulha: 1,2 cÍrculo cortante,
comprimento agulha: cerca 1,5

cffi, esterilidade: estéril
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

caixa com 24

envelopes
600 1,.200

1,27

Fio de sutura, material:
poliglecaprone farpado, tipo fio: 4-
0, cor: incolor, comprimento: 30

cffi, tipo agulha: 3,8 círculo
cortante, comprimento agulha: L,9

cffi, esterilidade: esteril
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1,23/06 - Art 48, inciso l)

ca ixa 200 400

t\

L28

Fio dental, material: poliamida,
comprimento: 500 mi

características adicionais:

roio 130 260 \

126
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encerado, aromatizado e extra-fino
(EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC

1,23106 - Art 48, inciso l)

129

Fio dental, material: fibra especial,
comprimento: 25 m,

características adicionais: ptfe

(mono filamento) (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 5.000 10.000

L30

Fio de sutura, material: nylon
monofilamento, tipo fio: 2-0, cor:
preta, comprimento: cerca de 45

cm, características adicionais: com

agulha, tipo agulha: 3,8 corte
reverso, comprimento agulha:

cerca 3,5 cm, esterilidade: estéril
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

caixa c/ 24 100 200

131

Fio retrator gengival, material:
algodão trançado ou tricotado,
tipo: impregnado c, sais de zinco
ou alumínio, espessura: extra fino,
apresentação: embalagem c, cerca

de 2 fil, tipo uso: estéril ,

descartável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 1"10 220

1,32

Banda ortodôntica, material: aço

inoxidável, tipo: tipo fita, largura:
4,50 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP

-LC1,23106 -Art48, inciso l)

embalagem
com 50

unidades

200 400

133

Fita adesiva, material: crepe, tipo:
monoface, largura: 19 ffiffi,
comprimento: 50 m, espessura:

0,16 ffiffi, cor: bege, aplicação:
multiuso, características
adicionais: resistência tração
Tkgf,pol largura e adesao pres

(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 600 1,.200

1,34

Fixador para raio x (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23/06 - Art 48,
inciso l)

frasco 475
ml

11.0 220

Fluoreto de sódio, concentração:
L,23Yo, forma farmacêutica: gel

tixotrópico, característica
adicional: acidulado (EXCLUSTVA

PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48,

135 frasco 200.n1 280
\

s60
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inciso l)

136

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: infantil,
número: 16, características

adicionais: molares inferiores
ambos os lados (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso

r)

unidade 40 80

1,37

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: infantil,
número: 1, tipo uso: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

138

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: infantil,
número: 18 l, características

adicionais: molares superiores
lado esquerdo, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

139

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: infantil,
número: i-8d, características

adicionais: molares superiores
lado direito, tipo uso: autoclavável
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

140

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: infantil,
número: 68, características
adicionais: extração de raízes

inferiores, ambos os lados, tipo
uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso
r)

unidade 40 80

141

Fórceps odontológico, materiai:
aço inoxidável, tipo: infantil,
número: 69, características
adicionais: raízes superiores e
inferiores, tipo uso: autoclavável
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso I )

unidade 70 140

1.42

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: adulto,
número: L6, características
adicionais: molares inferiores

unidade 70 1,40

\
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ambos os lados (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso

r)

143

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: adulto,
número: 18 l, características
adicionais: molares superiores

lado esquerdo, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade t0 140

144

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: adulto,
número: 68, características
adicionais: extração de raízes

inferiores, ambos os lados, tipo
uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - lC 123/06 - Art 48, inciso

r)

unrdade 35 70

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: adulto,
número: 69, ca racterísticas

adicionais: raízes superiores e

inferiores, tipo uso: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 70 1,40

1,46

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: adulto,
número: 1-, características
adicionais: caninos e incisivos

superiores, tipo uso: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 70 1,40

747

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: adulto,
número: 150, características
adicionais: pré-molares, incisivos e

raízes superiores, tipo uso:
autoclavável (EXCLUSIVA PARA lvlE

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 80 160

148 160

\

1,45

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidávei, tipo: adulto,
número: 1,51, características
adicionais: pré-molares, incisivos e
raízes inferiores, tipo uso:
autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso t)

23 de 109
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120

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: adulto,
número: 17, aplicação: uso

odontológico (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 60149

unidade 50 100150

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: adulto,
número: 65, características

adicionais: extraÇão de raízes

superiores, ambos os lados, reg,

tipo uso: autoclavável (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

151

Desinfetante, composição: à base

de quaternário de amônio,

características adicionais: com

aroma, princípio ativo: cloreto
alquil dimetil benzil amônio
+tensioativos, teor ativo: teor ativo

em torno de 0,4Yo (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

1 litro 230 460

1.52

Gesso - uso odontológico, tipo:
comum tipo ll (EXCLUSIVA PARA

M E EPP - LC L23/06 - Art 48, inciso

r)

pacote 200 400

153

Gesso - uso odontológico, tipo:
pedra especial tipo iv (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23/06 - Art 48,
inciso l)

pacote 1_50 300

1.54

Gesso - uso odontológico, tipo:
pedra tipo lll (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 1.23106 - Art 48, inciso l)

1KG 150 300

155

Gluconato de clorexidina 0,12%
250m1 (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 723106 - Art 48, incisc l)
frasco 200 400

156 unidade 40 80

157

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:
reutilizável, tamanho: 12a,
finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME Epp -

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:
reutilizável, tamanho: I3a,
finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME Epp -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80
\
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LC 123106 - Art 48, inciso l)

158

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:

reutilizável, tamanho: 200,
finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

159

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:

reutilizável, tamanho: 20'J.,

finalidade: isolamento absoluto do

dentc (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

160

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:

reutilizável, tamanho: t4,
finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

161

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:

reutilizável, tamanho: 202,
finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

\C123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

1,62

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:

reutilizável, tamanho; 203,
finalidade: isolamento absoiuto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 20 40

163

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:

reutilizável, tamanho: 205,
finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC L23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 20 40

164

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:
reutilizável, tamanho: 206,
finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso t)

unidade 30 60

165

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:
reutilizável, tamanho: 207

unidade 30 60
\
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finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LCt23l06 - Art 48, inciso l)

166

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:

reutilizável, tamanho: 2I0,
finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

30 60

1"67

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:

reutilizável, tamanho: 21.1,

finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP --

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 30 60

168

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:

reutilizável, tamanho: 212,
finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123/06 - Art 48, inciso l)

unldade 30 60

169
Haste flexível (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)
cx com 150 200 400

170

Hidróxido de cálcio, aspecto fÍsico:
pó ou cristal fino branco, fórmula
química: ca(oh)2, peso molecular:
74,09 g,mol, grau de pureza:
pureza mínima de 95Yo,

característica adicional: reagente
p.a., número de referência
química: cas 1305-62-0
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

frasco 10g 200 400

171

Desinfetante, composição: à base

de hipoclorito de sódio, teor ativo:
teor mínimo de |Yo, forma física:

solução aquosa (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso
r)

1 litro 5 10

172

lndicador químico, classe: classe v,

tipo uso: interno, tipo: integrador,
apresentação: tira de papel,
características adicionais: para

esterilização a vapor (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23106 - Art 48,
inciso l)

caixa 100

und
5 10

/109Pagina 26 de
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5 10173

lndicador biológico, tipo: segunda
geração, apresentação:
autocontido, ampola com meio de

cu ltu ra, espécie: bacillu s

stea rothermophillus,
características adicionais: resposta

em 24 horas, aplicação: para

esterilização a vapor (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

caixa L00

und

460174

Cimento de ionômero de vidro,
tipo: restaurador, alta viscosidade,

ativação: autopolimerizável,
aspecto físico: pó + líquido,

apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23/06 - Art 48, inciso l)

kit 230

175

Alavanca odontológica, material:
aço inoxidável, tipo: apical,

características adicionais: reta,

referência: 1e 301-,302,303
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

kit 3 peças 70 L40

1,76

Bisturi oftalmológico, material
lâmina: aço inoxidável, modelo:
reto de 15", tamanho lâmina: cerca

de 1,5 mm, material cabo: c, cabo
plástico, esterilidade: estéril,
descartável (EXCLUSIVA PARA. ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

caixa 100

und
110 220

177

Lamparina uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo
combustÍvel: álcool, características
adicionais: com tampa, tamanho:
grande (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

6 12

118

Material g, isolamento dental,
dique de borracha, material: látex
natural, tipo: lençol de borracha
pré-cortado, dimensão: cerca de
1,4 x t4 cm, tipo uso : uso único,
descartável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

caixa com 26

und

unidade

110 340

179

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidávei, modelo: tipo kerr
flexível, comprimento: 21. ffiffi,
aplicação: digital, tamanho: Lo

caixa 6 unci 90

It
\\

180 
\
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série,15 a 40, componentes: c,

cursor, apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

180

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo: tipo kerr

flexível, comprimento: 25 ffiffi,
aplicação: digital, tamanho: 1e

série,15 a 40, componentes: c,

cursor, apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC t23106 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 90 180

181

Lima uso odontológico, materiai:
aço inoxidável, modelo: tipo kerr

flexível, comprimento: 2t ffiffi,
aplicação: digital, tamanho: ne 06,

componentes: c, cursor
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 40

1,82

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo: tipo kerr

flexível, comprimento: 25 ffiffi,
aplicação: digital, tamanho: ne 06,

componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, lnciso l)

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo: tipo kerr

flexível, comprimento: 2I ffiffi,
aplicação: digital, tamanho: ne 08,

componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 40 80

183 caixa 6 und 40 80

1,84

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, mocielo: tipo kerr
flexível, comprimento: 25 ffih,
aplicação: digital, tamanho: ne 08,
componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC

1,23106 - Art 48, inciso i)

caixa 6 und 40 80

185

Lima uso odontológico, matenal:
aço inoxidável, rnodelo: tipo kerr
fiexível, comprimento: 21, ffiffi,
aplicação: digital, tamanho: ns 10,
componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

)1,23106 - Art 48, inciso I

caixa 6 unci 40 80\

80
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186

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo: tipo kerr

flexível, comprimento: 25 ffiffi,
aplicação: digital, tamanho: ne 10,

componentes: c, cursor
(EXCLUS|VA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 40 80

187

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo: tipo kerr

flexível, comprimento: 21 ffiffi,
aplicação: digital, tamanho: ne 15,

componentes: c, cursor
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 40 80

188

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo: tipo kerr

flexível, comprimento: 25 ffiffi,
aplicação: digital, tamanho: ne 15,

componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23/06 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 40 80

189

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo:
hedstroem, comprimento: 21 mm,
aplicação: digital, tamanho: 1e

série,15 a 40, componentes: c,

cursor, apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 30 60

190

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo:
hedstroem, comprimento: 21 mm,
aplicação: digital, tamanho: 2?

série,45 a 80, componentes: c,

cursor, apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 1.23106 - Art 48, inciso l)

caixa 6 unci 30 60

191

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo: tipo kerr;
comprimento: 21 mm, aplicação:
digital, tamanho: 1e série,15 a 40,
componentes: c, cursoL
apresentação: conjunto completo
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

723/06 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 110 220

\
192

Lima uso odontológico, material
a inoxidável, modelo: tipo kerç

caixa 6 und 60 1_20
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comprimento: 21 mm, aplicação:
digital, tamanho: 2q série,45 a 80,

componentes: c, cursor,

apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

193

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo: tipo kerr,

comprimento: 25 mm, aplicação:
digital, tamanho: 1e série,15 a 40,

componentes: c, cursor;

apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC

I23106 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 180 360

194

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo:
hedstroem, comprimento: 31 mm,

aplicação: digital, tamanho: 2?

série,45 a 80, componentes: c,

cursor, apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 723/06 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 170 340

195

Lixa de acabamento e polimento

dentário de poliéster com centro
neutro tendo de um lado a lixa

com granulação media na cor cinza

e do outro granulação fina na cor
branca tendo dimensões 4mm x
l.70mm, com (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 1,23/06 - Art 48, irrciso

r)

caixa 150

und
200

i

400

196

Luva para procedimento não

cirúrgico, material: silicone,
tamanho: grande, características
adicionais: sem pó, tipo:
ambidestra, tipo uso: descartável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1,23106 - Art 48, inciso l)

caixa 100

und
200 400

197

Luva para procedimento não
cirúrgico, material : látex, tamanho:
médio, características adicionais:
sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso:
descartável (EXCLUSIVA PARA ME

caixa 100

und

I

I

650

EPP - LC 123106 - Art48, inciso I

1.300

198

Luva para procedimento não
cirúrgico, material: nitrile,
tamanho: pequeno, características

caíxa l-00

unci
2.600 s.200 \
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adicionais: com pó, cor: com"cor,
tipo: ambidestra, tipo uso:

descartável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

caixa 1-00

und
1.400 2.8001,99

Luva para procedimento não

cirúrgico, material: nitrila,
tamanho: extrapequeno,
características adicionais: sem pó,

tipo: ambidestra, tipo uso:

descartável, modelo: hipoalergica
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123 - Art inciso I

200

Modelo anatômico para fins
didáticos, material: acrílico,
finalidade: material educativo
odontológico, tipo:
macroarcada,macro cárie,macro
periodontal , aplicação:

treinamento, características
adicionais: macroescova dental
compondo o kit odontológico
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 10 20

20L

Máscara descartável uso geral,

material: polipropileno, tipo
fixação: com clipe e elástico ,

costura reforçada laterais,
características adicionais: com
filtro absorção bactérias ,

impurezas (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 1.23/06 - Art 48, inciso I

caixa 50 und 3.s00 7.000

202 kit

1.23/06 - Art 48, inciso I

150 300

203

ulos proteção, material
armação: policarbonato, tipo
proteção: lateral,frontal, tipo
lente: anti-risco, cor lente: incolo4

unidade

a

DA 240

Pásina31qt*,

Material restaurador intermediário
kit contendo 1 embalagem com
38g de pó (oxido de zinco e
polimetacrilato de metila) e outra
embalagem contendo 15 ml de
líquido (99,5% eugenol e A,5%o de
ácido acético), para restauração
temporária de longa espera (ate 02
(dois) anos) kit pó e liquido.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

I
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características adicionais: com
haste dobrável e regulável
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

204

Óleo lubrificante para lubrificação
interna de turbinas, micromotores
e instrumentos, antes de cada ciclo

de esterilização, para alta e baixa

rotação frasco com 200m1

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

frasco 200 400

205

Polimixina b, composição:

associada com neomicina e

hidrocortisona, concentração:
10.000ui + 5mg + 10mg,ml, uso:

solução otológica (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

frasco 10ml

unidade

220 440

206
Oxido de Zinco 50g (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

70

207

Embalagem p, esterilização,
material: papel grau cirúrgico,
composição: c, filme polímero
multilaminado, gramatura ,

espessura: cerca de 60 8,fr2,
apresentação: rolo, componentes
adicionais: termosselante,
tamanho: cerca de 10 cm,
componentes: c, indicador
químico, tipo uso: uso único
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

bobina
100mt

10 20

208

Embalagem p, esterilização,
material: papel grau cirúrgico,
composição: c, filme polímero
multilaminado, gramatura ,

espessura: cerca de 60 8,fr2,
apresentação: envelope,
componentes adicionais:
autosselante, tamanho: cerca cle

15 x 25 cffi, componentes: c,

indicador químico, tipo uso: uso
único (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 123106 - Art 48, inciso t)

bobina
100mt

L0 20

209 bobina

100mt
5 10

Embalagem p, esterilização,
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composição: c, filme polímero
multilaminado, gramatura ,

espessura: cerca de 60 8,fr2,
apresentação: rolo, componentes
adicionais: termosselante,
tamanho: cerca de 30 cffi,

componentes: c, indicador
químico, tipo uso: uso único
(EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC

123106 - Art 48, inciso l)

210

Embalagem p, esterilização,

material: papel grau cirúrgico,

composição: c, filme polímero
multilaminado, gramatura ,

espessura: cerca de 60 8,fr2,
apresentação: rolo, componentes
adicionais: termosselante,
tamanho: cerca de 50 cffi,

componentes: c, indicador
químico, tipo uso: uso único
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

bobina

100mt
5

2L1.

Paramonoclorofenol, associação:

cânfora, aspecto físico: líquido
(EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC

t23lo6 - Art 48, inciso l)

frasco 20rnl 70 1,40

212

Pasta abrasiva, apresentação:
grãos, tamanho grão: 2 a 4
microns, aplicação: polimento final
de porcelana e resina, tipo:
diamantada (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 120 240

213

Pasta profilática sem óleo e com
flúor sabor hortelã (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

bisnaga 90g 300 600

214 20 40

21,5 180 360

\

Cimento odontológico, tipo:
temporário, conrposição: óxido de

zinco e óleo, característica
adicional: sem eugenol, aspecto
físico: pasta + pasta, apresentação:
conjunto compieto (EXCLUSTVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,
inciso I

Acessório para radiologia, tipo:
placa de fósforo, uso: periapical
adulto (EXCLUSIVA PARA ME Epp ,

kit

caixa 100

und

Página 33 de 1.09

h.\,

10

'/

9

I



*.d|: e

f'"{íWt}"l

ESTADo DO MARANnÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
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LC 123106 - Art 48, inciso l)

276

Acessório para radiologia, tipo:
placa de fósforo, uso: periapical

infantil (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

caixa com
1-00 und

120 240

217

Pasta profilática, composição
básica: pedra pomes, composição:
lauril sulfato de sódio (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

pote 20 40

218

Pinça odontológica, material: aço

inoxidável, tamanho: cerca de L7

cffi, referência: 317, indicação:

clínica, aplicação: p, algodão,
esterilidade: autoclavávei
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 160 320

2t9

Pinça cirúrgica, material: aço inox

escovado, modelo: adson, tipo
ponta: serrilhada, comprimento:
12 cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

unidade 26 52

220

Pinça odontológica, material: aco

inoxidavel, tipo: porta grampo,

tipo ponta: curvo com sulco,

características adicionais: com
trava, aplicação: isolamento
absoluto restaurações
odontológicas (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC L23106 - Art 48, inciso
t)

unidade 40 80

221

Pinça odontoiógica, material: aço

inoxidável, tipo: muller, aplicação:
para carbono (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidirde

caixa 5 unci

36 72

222

Pinos intra radiculares metálicos
rosqueado para apoio de
restaurações e coroas protéticas,
pino de 6e 01 de 6,5 mm
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23l06 - Art 48, inciso l)

30 60

223

Pinos intra radiculares metálicos
rosqueado para apoio de
restaurações e coroas protéticas,
pino de pe 02 de 6,5 mm
(EXCLUSIVA PARA ME EPP LC

caixa 5 und 30 60

rí
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123/06 - Art 48, inciso l)

224

Placa de vidro, espessura: 4 mm,

diâmetro: L0 mm (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48,

inciso l)

unidade 80 160

22s

Agulha odontológica, material:
polipropileno e aço inoxidável,

aplicação: hipodérmica ,

endodontia, indicação: irrigação,

dimensão: cerca de 30 g x 21 mm,

tipo ponta : sem bisel, ponta

romba, tipo cânula: cânula

angulada, adicional: c, cursoç tipo
conexão: conector luer lock ou

slip, tipo uso: uso único,

descartável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 110 340

226

Agulha odontológica, material:
polipropileno e aço inoxidável,

aplicação: hipodérmica ,

endodontia, indicação: irrigação,

dimensão: cerca de 3C g x 27 mm,
tipo ponta : sem bisel, ponta

romba, tipo cânula: cânuia

angulada, adicional: c, cursor, tipo
conexão: conector luer lock ou

slip, tipo uso: uso único,

descartável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade úa 340

227

Porta-agulha, material: aço

inoxidável, tipo: ryder,

comprimento: cerca de 15 cffi,

características adicionais: com
ponta de vídea (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 1,23/06 - Art 48, inciso
t)

unidade

Porta-agulha, material: aço

inoxidável, tipo: debakey,
comprimento: cerca de 18 cffi,
características adicionais: wídia,
tipo uso: reutilizável e autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, !nciso l)

unidade

90 180

228 90 180

229
Porta-agulha, material
inoxidável, tipo: mayo
comprimento: t4

aço

hegar,

Cffi,

unidade 60 120

\
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características adicionais: com
ponta de vídea (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso

r)

230

Porta amálgama, material: náilon,

tipo: autoclavável, características

adicionais: mola em aço inoxidável
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 10 20

231,

Pote odontológico, material: aço

inoxidável, formato: cilíndrico,
características adicionais: com

tampa, tipo: dappen, tamanho:
médio (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 1.23106 - Art 48, inciso l)

unidade 130 260

232

Régua - uso odontológico, modelo:
plano de fox, material: alumínio,
característica adicional: conjunto c,

2 peças, tipo uso: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 4 8

233

Resina composta fotopolimerizável
a1 para restaurações anteriores e
posteriores,com zircônia/sílica
como carga inorgânica contém
bis-gma, udma e bis-ema. a matriz
orgânica apresenta propriedades

físicas diferenciada, fornece
reduzida contração de

polimerização, menor tempo de

polimerização, apresenta na forma
de seringas com 4 gramas.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 200 400

234

Resina composta fotopolimerizável
a2 para restaurações anteriores e
posteriores,com zircônia/sílica
como carga inorgânica contém
bis-gma, udma e bis-ema. a matriz
orgânica apresenta propriedades
físicas diferenciada, fornece
reduzida contração de
polimerização, menor tempo de
polimerização. apresenta na forma
de seringas com 4 gramas.
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

t23l16 - Art 48, inciso l)

unidade 200 400

\
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235

Resina com posta fotopolimerizável
a3 para restaurações anteriores e
posteriores,com zircônia/sílica

como carga inorgânica contém bis-
gma, udma e bis-ema. a matriz
orgânica apresenta propriedades

físicas diferenciada, fornece
reduzida contração de

polimerização, menor tempo de

olimerização. apresenta na forma
de seringas com 4 gramas.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 200 400

236

Resina com posta fotopolimerizável
b1 para restaurações anteriores e
posteriores,com zircônia/sílica

como carga inorgânica e

representa 60% em volume (sem

silano)com tamanho medio de
partículas na faixa entre 0,19 a 3,3

mícrons contém bis-gma, udma e
bis-ema. a matriz orgânica
apresenta propriedades físicas

diferenciada, fornece reduzida

contração de polimerização,

menor tempo de polimerização.

apresenta na forma de seringas
com 4 gramas, com prazo de

validade de 3 anos. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

unidade 100

unidade 110

200

237

Resina composta fotopolimerizável
b2 para restaurações anteriores e
posteriores,com zircônia/sílica
como carga inorgânica contém
bis-gma, udma e bis-ema. a matriz
orgânica apresenta propriedades

físicas diferenciada, fornece
reduzida contração de
polimerização, menor tempo de
polimerização. apresenta na forma
de seringas com 4 gramas.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1-23/06 - Art 48, inciso t)

220

^rl

238
Resina com posta fotopolimerizávei
b3 para restaurações nteriores e
posteriores,com zircôni a/sílica

unidade 100 200 \
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como carga inorgânica contém bis-
gma, udma e bis-ema. a matriz
orgânica apresenta propriedades

físicas diferenciada, fornece
reduzida contração de
polimerização, menor tempo de

polimerização. apresenta na forma
de seringas com 4 gramas.
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

239

Resina composta fotopolimerizável
ud para restaurações anteriores e

posteriores,com zircônia/sílica

como carga inorgânica contém bis-

gma, udma e bis-ema. a matriz
orgânica apresenta propriedades

físicas diferenciada, fornece
reduzida contração de

polimerização, menor tempo cle

olimerização. apresenta na forma
de seringas com 4 gramas.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 160 320

240

Resina composta, tipo:
fotopoiimerizável, tipo " bulk fill ",
aspecto físico: fluída, baixa

viscosidade (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 350 700

24L

Resina microhibrida para

restaurações de dentes anteriores
e posteriores bis- gma, bis - ema,
tegdma, udma e vidro de bário-
aluminio silicato silanizado. ccm
fluorescência e opalescência
natural. seringa ergonômica com
tampa fixada ao corpo. seringa de
4gr cor ea1 (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 130 260

242 unidade 130 260

\

Resina microhibrida para

restaurações de dentes anteriores
e posteriores , de bis- gma, bis -
ema, tegdnra, udma e vidro de
bário-aluminio silicato silanizado
com fluorescência e opalescência
natural. seringa ergonômica com
tampa fixada ao corpo, seringa de

Página 38 de 109
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ESTADO DO MARANHÃO
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Comissão Permanente de Licitação
superintendência de Registro de Preços

N
q

EPP - LC 1,23/06 - Art 48, inciso l)

243

Resina microhibrida para

restaurações de dentes anteriores
e posteriores com bis- gma, bis -
ema, tegdma, udma e vidro de

bário-aluminio silicato

silanizado.com fluorescência e

opalescência natural. seringa

ergonômica com tampa fixada ao

corpo. seringa de 4gr cor ea3

(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

t23lj6 - Art 48, inciso l)

unidade 150 300

244

Seladora embalagem, material:
polipropileno, voltagem : 110,220

v, funcionamento: manual,

aplicação: vedação envelope de

esterilização em autoclave,

características adicionais:

controlador tempo de solda,

selagem de 30 cm (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

unidade

unidade

39 7B

245

Revelador radiológico, tipo:
solução aquosa pronta p, uso,

aplicação: para processamento

manual (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123/OG - Art 48, inciso l)

110 220

246

Algodão, tipo: hidrófilo,
apresentação: em rolete, material:
alvejado, purificado, isento de

impurezas, esterilidade: não estéril
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1.23/06 - Art 48, inciso l)

pacote 100

und
6.s00 13.000

247

Selante, tipo: para fóssulas e

fissuras, característica adicional:
autopolimerizável, aspecto físico:
base + catalisador, apresentação:
conjunto completo (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

Seringa 29 200 400

248

Agulha odontológica, material: aço

inoxidável siliconizado, aplicação:
gengival , anestesia, dimensão: 30
g longa, tipo ponta : com bisel
trifacetado, tipo conexão: conector
p, seringa carpule, tipo uso: estérii,

unidade 120 240
I

\
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descartável, apresentação: c,

protetor plástico e lacre
(EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC

L23106 - Art 48, inciso l)

249

Seringa, material: polipropileno,

capacidade: 10 ml, tipo bico: bico

central luer lock ou slip, tipo
vedação: êmbolo de borracha,

adicional: graduada, numerada,

tipo agulha: c, agulha 23 g x 1",

componente adicional: c, sistema

segurança segundo nr,32,

esterilidade: estéril, descartável,

apresentação: embalagem

individual (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

caixa 100

und
400

250

Seringa, material: polipropileno,

capacidade: 5 ml, tipo bico: bico

central luer lock ou slip, tipo
vedação: êmbolo de borracha,

adicional: grad uada, numerada,

tipo agulha: c, agulha 23 g x 1",

componente adicional: c, sistema

segurança segundo nr,32,

esterilidade: estéril, descartável,
apresentação: embalagem
individual (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

caixa 100

und
400 800

251.

Pasta moldagem, material básico:

silicone de condensação,
características adicionais:
laboratorial, dura, cerca de 85

shore "a", tipo: base + catalisador,
apresentação : conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

kit 5 10

252

Descolador, material: aço
inoxidável, tipo formato: destaca
periósteo, modelo: sindesmótomo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

12 3106 - Art 48, inciso l)

unidade 20 40

2s3

Luva para procedimento não
cirúrgico, rnaterial: plástica,
tamanho: tamanho único,
características adicionais:
embalagem individuai,
esterilidade: estérii, tipo uso

pct L00 und 300 600
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{?

descartável, modelo: ambidestra
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1.23/06 - Art 48, inciso l)

254

Hipoclorito de sódio, aspecto
físico: solução aquosa,

concentração: teor t% de cloro
ativo (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

frasco 1 litro 160 320

255

Sonda odontológrca, material: aço

inoxidável, tipo: exploradora,
modelo: ns 01, tipo cabo: cabo
maciço (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 140 280

2s6

Cloreto de sódio, princípio ativo:
0,gyo_ sol ução i njetável, aplicação:

sistema fechado (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso
r)

bolsa L litro s00 1.000

257

Sugadores descartáveis com
pontas coloridas, atóxico,
aromatizado (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 10.500 21.000

258

Suporte laboratório, material:
metal, tipo: tipo iglu, aplicação:
coletor de perfurocortante,
adicional: depositor coletor de 7

litros (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

unidade 60 1,20

259

Peças - equipamento
odontológico, material: borracha,
tipo: mangueira prol aplicação:
aparelho profilaxia dentária
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1.23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 90 180

260

Tesoura, material: aço inoxidável,
comprimento: 12 cm, tipo ponta:
curva romba, tipo: íris (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

rrnidade 60 120

261_

Tesoura, material: aço inoxidável,
comprimento: L5 cm, tipo ponta:
curva fina-fina, tipo: standard
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1.23106 - Art48, inciso l)

Tesoura, material: aço inoxidável,
comprimento: L5 cm, tipo ponta

unidade 60 1,20

t
262 unidade 70

\
L40

/w
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
sup erintendência de Registro de Preços

reta fina-fina, tipo: standard
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

263

Gas refrigerante odontológico,
aplicação: teste de vitalidade
pulpar, apresentação: aerosol,

temperatura: cerca de -50"c
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

t23106 - Art 48, inciso l)

spray 200m1 10 20

264
Vaselina sólida pomada 15g

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

723106 - Art 48, inciso l)

uniciade 100 200

265
Tira de Lixa de Aço 4mm.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

caixa 12 und 150 300

266
Tira de Lixa de Aço 6mm.
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

caixa l-2 und 150 300

267

Touca, tipo: descartável, material:
tnt, cor: branca, aplicação: cozinha
industrial, características

adicionais: tamanho único com

elástico (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

pct 100 unci 1.300 2.600

268

Lidocaína cloridrato, composição:
associada com epinefrina,
dosagem: 2% + L:100.000,

apresentação: injetável.

caixa 50 und 450 900

269

Lidocaína cloridrato, composição:

associada com epinef rina,

dosagem: 2% + 1:100.000,
apresentação: injetável
(EXCLUSTVA COIA 25% PARA ME

EPP - LC 123105 - Art 48, inciso lll)

caixa 50 und 1.350 2.700

270

Lidocaína 2Yo sem vasoconstritor
50 tubetes c/ 1,,8 ml (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

caixa 50 und 110 220

27L

Mepivacaína cloridrato,
apresentação: associada com
epinefrina, dosagem: 2% +

1:100.000

787 1,.514

272

Mepivacaína cloridrato,
apresentação: associada com
epinefrina, dosagem: 2% +.

1:100.000 (EXCLUSIVA COTA 25%

4.726

\
caixa 50 unci 2.363
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PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

Evidenciador dental, apliração: p,

placa bacteriana, apresentação:
pastilha (EXCLUSIVA PARA ME EPP

- LC 123/06 - Art 48, inciso l)

caixa 60 und273 L50 300

274

lodofórmio, composição: em éter
etílico, concentração'. 2Yu, forma
farmacêutica: solução tópica,
características adicionais:
formulação especialmente
manipulada (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 120 240

275

Autoclave, material: aço inox, tipo
: horizontal, modelo: gravitacional,

operação: automática, digital,
característica adicional: sistemas

de secagem e segurança, volume
câmara: cerca de 25 l, composição:

sensores temperatura e pressão,

alarmes, outros componentes: 4

bandejas

unidade 4 8

276

Autoclave, material: aço inox, tipo
: horizontal, modelo: gravitacional,

operação: automática, digital,
característica adicional: sistemas
de secagem e segurança, volume
câmara: cerca de 25 l, composição:
sensores temperatura e pressão,

alarmes, outros componentes: 4

bandejas (EXCLUSIVA COTA 25%
PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso lll) a

unidade 1_3 26

277

Mesa Auxiliar com 4 gaveteiros em

Poliestileno de Alto impacto
(GCtz, GC14, GC16 E GC20);

Dimensões aproximadas:
45,5X31,5X83cm (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso
r)

unidade 33 66

278 unidade 4 8

\

Aparelho raios x, tipo aparelho:
coluna base móvel, aplicação; uso
odontológico, tensão alimentação:
1,L0,220 v, amperagem: corrente
no tubo entre 7 e 9 ma, potência

cabeçote: tensão do tubc 70 kvp,
características adicionais:

Página43r"ffi

t

I

I

\fl



l{"

{)

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Reg istro de Preços

comando eletrônico digital, cabo

espiralado, potência: potência

aparente 1200 va (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 723106 - Art 48,

inciso l)

279

Aparelho para aferir pressão

arterial adulto com manômetro de

alta precisão e blindagem
protetora contra choques

desregulagem com braçadeira de

nylon em tec-antialergico
resistente com fecho em velcro
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 10 20

280
Aparelho para medir glicemia

(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 2 4

281,

Equipamento odontológico, tipo:
jato bicarbonato e ultrassom,

aspecto físico: motor de bancada,

material corpo: plástico abs,

indicação: profilaxia, periodontia,
fonte: eletro-pneumático,
instalação: bivolt, componentes
adicionais: reservatório pó,

ponteira removível autoclavável,
componentes: 2 peças de mão, 3
ponteiras, pedal

unidade 3 6

282

Equipamento odontológico, tipo:
jato bicarbonato e ultrassom,

aspecto físico: motor de bancada,

material corpo: plástico abs,

indicação: profilaxia, periodontia,
fonte: eletro-pneumático,
instalação: bivolt, componentes
adicionais: reservatório pó,

ponteira removível autoclavável,
componentes: 2 peças de mão, 3
ponteiras, pedal (EXCLUSIVA COTA

25% PARA ME EPP - LC 123/06 -

Art 48, inciso lll)

unidade 13 26

283

Bomba vácuo, material: aço
carbono, vácuo máximo: 700
mmhg, vazão livre: 20 l,min,
tensão: 220 v, características
adicionais: compressor herrnetico
1,6hp a base de óleo, potência

uniciade 14 28
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150 w (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

284

Cadeira odontológica, material:
estrutura âÇo, pintura

eletrostática, material
estofamento: poliuretano injetado,
alta densídade, material
revestimento: pvc laminado sem

costura, encosto: bi-articulado,
funcionamento: eletromecânico,
motorredutoç isento óleo,
posições: 4 movimentos +

programadas, componentes: caixa

comando interna, pedal comando

unidade 5 10

28s

Cadeira odontológica, material:
estrutura aço, pintura

eletrostática, material
estofamento: poliuretano injetado,
alta densidade, material
revestimento: pvc laminado sem

costura, encosto: bi-articulado,
funcionamento: eletromecânico,
motorredutor, isento óleo,
posições: 4 movimentos +

programadas, componentes: caixa

comando interna, pedal comando
(EXCLUSTVA COTA 25% PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso lll)

unidade 17 34

286

Caneta baixa rotação, tipo: contra
ângulo, relação transmissão:
transmissão 64:1, torque: torque
cerca de L5 n cm, troca cle broca:

trava lt,fg, refrigeraçãoi S,

refrigeração, tipo cabeça: cabeça

pequena, aplicação: motor eletrico
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

I

unidade 16 32

287

Caneta alta rotação, materiai
rolamento: rolamento cerâmica,
velocidade máxima: velocidade
máxima menor ou igual 400.000
rpm, refrigeração: 3 ou mais furos,
troca de brocas: botão de
pressão(pb), tipo conexão:
conexão 2 furos, tipo cabeça:

cabeça padrão (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso

unidade 12 24

&
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290

t)

288

Colete de proteção para raio x
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 18 36

289

Compressor de ar odontológico,
capacidade reservatório: volume
interno acima de 1,20 l,

características adicionais: isento

óleo, tanque pintura interna
anticorrosiva, voltagem : 1"10,220 v,

componente adicional: válvula de

segurança, manômetro, dreno p,

água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 5 10

Compressor de ar odontológico,
capacidade reservatório: volume
interno ate 80 l, características

adicionais: isento óleo, ianque
pintura interna anticorrosiva,
voltagem: 220 v, componente
adicional: válvula de segurança,

manômetro, dreno p, água
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 8 16

291

Compressor de ar odontológico,
capacidade reservatório: volume
interno até 40 l, características

adicionais: isento óleo, tanque
pintura interna anticorrosiva,
voltagem: 220 v, componente
adicional: válvula de segurança,

manômetro, dreno p, água

(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 3 6

292

Destilador água, capacidade: 4 l,h,

voltagem: \27,220 v,

características adicionais: potêncla

550 w, dimensões aproximadas

27x33x2,60, aplicação: uso

odontológico, material: aço

inoxidável (EXCLUSIVA PARA lúE

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade

I

I

10 20

293

Estojo instrumental ctrúi'gico,

material: aço inoxidável, formato:

retangulaI comprimento: 48 crn,

largura: 28 cm, altura: L2 cITl,

uniCade 10 20

\
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aplicação: perfurado (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

294

Estojo instrumental cirúrgico,
material: aço inoxidável, formato:
retangular, comprimento: 42 cm,
largura: 18 cffi, altura: 9 cm,

aplicação: perfurado (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 10 20

29s

Equipamento odontológico, tipo:
fotopolimerizador, aspecto físico:

motor de bancada, material
ponteira: ponteira fibra ótica ou

acrílico, material corpo: plástico

abs, fonte: luz led, instalação:

bivolt, componentes: protetor
ocular (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LCt23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 34

296

Caneta baixa rotação, tipo:
micromotor, conexão: conexão
borden 2 furos, refrigeração: c,

refrigeração interna, rotação : cerca

de 5.000 a 20.000 rpm (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 14 28

297

Mocho Odontológico, com
regulagem da inclinação e da

altura do encosto por alavanca

independente, sistema a gás para

regulagem de altura do assento.
Base giratória com cinco rodízios.
Proteção do encosto reforçada.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 22 44

298
Ponta pra Ultrasson gl
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 65 130

299
Ponta pra Ultrasson 92 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23/06 - Art 48,
inciso l)

unidade 65 130

300

Ponta pra Ultrasson 94 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23106 - Art 48,
inciso l)

unidade 65 130

301

Tambor de inox 1,4x12 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP -LC 123106 - Art 48,

inciso l)

7 L4
\

68
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302

Dispenser higienizador, material:
plástico abs, capacidade: 800 ml,

tipo fixação: parede, anti-furto,
cor: branca, aplicação: mãos,

características adicionais: visor
frontal, para álcool em gel

(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

303

Amalgamador Odontologico,

capsular e digital. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 2 4

2.2. Do preço registrado, as especificaçóes do objeto, a quantidade e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Agulha odontológica,
material: aço inoxidável
siliconizado, aplicação:
gengival , anestesia,
dimensão: 30 g curta, tipo
ponta : com bisel

trifacetadc, tipo conexão:
conector p, seringa carpule,
tipo uso: estéril,
descartável, apresentação:

caixa 100

und

c,

cosTA AssuNçÃo DtSTRtBUTDoRA LTDA

Item Descrição do Objeto Unidade Quant.

Menor
Preço

Registrado
(R$)

Total (R$)

1

Abaixador língua, material:
madeira, tipo: descartável,

comprimento: 1.4 cffi,
formato: tipo espátula,
largura: 1,,50 cm, espessura:

2 mm.(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 1.23/06 - Art 48,

inciso l)

pct 100

und
60

4,20 252,00

3

Adesivo dental, tipo:
fotopolimerizável,
componentes: adesivo +

primer, Frasco 6,00 G.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 1.23/06 - Art 48, inciso i)

frascos 400

23,50 9.400,00

4

25,00

\

6.250,00lástico e

250
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lacre.(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

48,00 2.400,00

13

Alveolótomo, material: aço

inoxidável, tipo ponta: luer
curvo, características

adicionais: articulado,
esterilidade:
a utoclaváve l. ( EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l)

unidade 50

3.360,00

14

Alveolótomo, material: aço

inoxidável, tipo ponta: luer
reto, ca racterísticas

adicionais: articulado,
esterilidade:
a utoclaváve l. ( EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l) 48,00

15

Cimento odontológico, tipo:
tampão alveolar c, ação

cicatrizante, característica

adicíonal: sem eugenoi,

aspecto físico:
pasta(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade

unidade 130

70

19,00 2.470,00

1,14 79,80

20

Matriz odontológica,
material: aço inoxidável,

formato: fita, apresentação:
rolo 50cm, largura: 5 rnm,

tipo uso:

desca rtável.( EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 -

Art 48, inciso l)

unidade 70

27

Matriz odontológica,
material: aço inoxidável,
formato: fita, apresentação:

rolo 50cm, largura: 7 mm,
tipo uso:

desca rtáve l. ( EXCLU SIVA

PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l)

unidade t0

1,,20 84,00

30

1,,10 510,00

\

\

Broca alta rotação, material:
aço inoxidável diamantada,

formato: cônica,

característica adicional:
Página 49 de 109
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topo inativo, tipo haste:

haste regular, tipo corte:

corte médio, numeração

americana: ref.

3o8o.(EXCLUSTVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

50

Broca alta rotação, material:
aço inoxidável diamantada,

formato: esférica, tipo
haste: haste longa, tipo
corte: cirúrgica, numeração

americana: 10L1.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 160

1,50 240,00

62

Broca alta rotação, material:
aço inoxidável diamantada,

característica adicional:

conjunto, tipo corte: corte
fino, referência: ref.: 1093,

11.12, L!90, 2135, 3118,

3168 e 3195. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23/06 -

Art 48, inciso l)

unidade 150

1,71 256,50

63

Broca alta rotação, material:
aço inoxidável diamantada,
formato: pêra, tipo haste:
haste regular, tipo corte:
corte médio, numeração

americana: 1149

unidade 1,40

2,50 350,00

71,

Broqueiro, material:
alumínio, modelo: estojo

aberto, capaciciade: cerca

de L5 brocas, esterilidade:
autoclavável (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l)

unidade 30

14,00 420,00

72

Broqueiro, material:
alumínio, modelo: estojo
aberto, capacidade: cerca

de 20 brocas, esterilidade:
autoclavável (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l)

unidade 130

17,50 2.275,00

82

Cimento odontológico, tipo:
cirúrgico periodontal,

característica adicional: sem 77,00
\

2.310,00
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eugenol, aspecto físico:
base + catalisador,
apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

83

Cimento odontológico, tipo:
endodôntico, composição:
hidróxido de cálcio, aspecto
f ísico: pó + pasta,

apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LCt23l06 - Art 48,

inciso l)

kit 80

60,00 4.800,00

84

Cimento odontológico, tipo:
endodôntico, composição:
hidróxido de cálcio, aspecto
físico: pasta + pasta,

apresentação: conjunto
completo(EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 723106 - Art 48,

inciso l)

kit 180

19,00 3.420,00

85

Cimento odontológico, tipo:
resinoso autoadesivo,

a utocondicionante,
ativação: dual, composição:
com f lúor, aspecto físico:

base r catalisador,

apresentação: em seringas,

conjunto com pontas

m istu radoras( EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23/06 -

Art 48, inciso i)

unidade 100

59,00 s.900,00

89

Compressa gaze, material:
viscose e poiiéster,

dimensões: cerca de 7,5 x
7,5 cm, gramatura: 40 9,m2,
adicional: 2 dobras,
características adicionais :

hipoalergênica, acessórios:

não aderente, esterilidade :

estéril, uso único,
embalagem: embalagem
individual.(EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

pacote 500
und

1. .000

17,00 17.000,00

Página 51 de 109

|\, \p

I

\



tã É§i
'.ffit''.
,d#/

ESTADO DO MARAT.IHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
superintendência de Registro de Preços

92

Cone endodôntico, tipo:
calibrado, material: guta-

percha, calibre: pe 20,
comprimento: 28 ffiffi,
apresentação: refil (tubo),

Embalagem
120,00un(EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC123/06 - Art 48,

inciso l)

caixa 120

und
50

1,7,00 850,00

Cone endodôntico, tipo:
calibrado, material: guta-
percha, calibre: pe 25,
comprimento: 28 frffi,
apresentação: refil (tubo),

Embalagem

120,00un(EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 723106 - Art 48,

inciso l)

caixa l-20

und
50

t7,oo 850,00

94

Cone endodôntico, tipo:
calibrado, material: guta-
percha, calibre: 1e 30,

comprimento: 28 ffiffi,
apresentação: refil (tubo),

Embalagem
120,00un(EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

caixa 120

und
50

17,00 850,00

95

Cone endodôntico, tipo:
calibrado, material: guta-

percha, calibre: ;1e 35,

comprimento: 28 ffiffi,
apresentação: refil (tubo),

Embalagem

120,00un(EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

caixa 120

und
50

17,00 8s0,00

96

Cone endodôntico, tipo:
calibrado, material: guta-
percha, calibre: pe 40,
comprimento: 28 ffiffi,
apresentação: refil (tubo,
Embalagem

120,00un(EXCLUSIVA PARA

ME EPP - lC 1-23/06 - Art 48,

inciso l)

caixa 120

und
50

t7,oo 8s0,00
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97

Cone endodôntico, tipo:
acessório, material: guta-
percha, calibre: mí
comprimento: 28 ffiffi,
apresentação: estojo 720
pontas (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

caixa 120

und
100

11 ,00 1.700,00

9B

Cone endodôntico, tipo:
absorvente, material: papel,

calibre: 13 série,

comprimento: 28 ffiffi,
apresentação: estojo 120
pontas, característica

adicional: sortida,
esterilidade: estéril,
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

caixa 200

und
100

L6,00 1.600,00

117

Escova de robson, tipo
ponta: taça, uso: contra-
ângulo, cor: branca
(EXCLUSIVA PARA ME ÊPP -

LCD3/A6 - Art 48, inciso l)

unidade 230

1,2001 276,0230

121

Espelho bucal, material: aço

inoxidável e espelho, tipo:
plano, tamanho: ne 3, uso:

encaixe universal, tipo uso:

a utoclavável, apresentação:
embalagem individual
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

unidade 230

2,80 644,00

123

Espelho de mão grande

com cabo para uso

odontologico 10x15
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

caixa com

24

envelopes
600

18,00

L26

Fio de sutura, material:
seda trançada, tipo fio: 3-0,

cor: preta, comprimento:
cerca de 45 cm, tipo agulha:
1.,2 círculo cortante,
comprimento agulha: cerca
1,5 cm, esterilidade: estéril
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC t23lOG - Art 48, inciso l) 25,00
\

15.000,00

540,00

Página 53 de 109
ôi

\

tu ÇJ

I

Iunidade i 30



-'i.l t'
O/C

ESTADo Do MARAttHÃo
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Fio de sutura, material:
poliglecaprone farpado,

tipo fio: 4-0, cor: incolor,

comprimento: 30 cm, tipo
agulha: 3,8 círculo cortante,
comprimento agulha: 1,9

cffi, esterilidade: esteril
(EXCLUSIVA PARA ME EPP .

LC 123106 - Art 48, inciso l)

ca rxa 200

46,00 9.200.00

127

2.900,00

1.30

Fio de sutura, material:
nylon monofilamento, tipo
fio: 2-0, cor: preta,

comprimento: cerca de 45

cffi, ca racterísticas

adicionais: com agulha, tipo
agulha: 3,8 corte reverso,

comprimento agulha: cerca

3,5 cm, esterilidade: estéril
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 723106 - Art 48, inciso l)

caixa c/ 24 100

29,00

131

Fio retrator gengival,

material: algodão trançado
ou tricotado, tipo:
impregnado c, sais de zinco

ou alumínio, espessura:

extra fino, apresentação:

embalagem c, cerca de 2 m,

tipo uso: esteril ,

descartável (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l)

unidade 110

24,00 2.644,00

133

Fita adesiva, material:
crepe, tipo: monoface,
largura: 19 ffiffi,
comprimento: 50 m,

espessura: 0,L6 ffiffi, cor:
bege, aplicação: multiuso,
características adicionais:
resistência tração Tkgf,pol
largura e adesao pres

(EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l) 5,00 3.000,00

136

Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,
tipo: infantil, número: 16,

características adicionais:
molares inferiores ambos os

unidade

unidade

600

4o

63,00

\
2.520,00
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lados (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

137

Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo: infantil, número: '1,

tipo uso: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

unidade 40

63,00 2.520,00

138

Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo: infantil, número: 18 l,

características adicionais:
molares superiores lado

esquerdo, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l)

unidade 40

63,00 2.520,00

139

Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo: infantil, número: 18d,

características adicionais:

molares superiores lado

direito, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 -

Art 48, inciso l)

unidade 40

63,00 2.520,00

1,40

Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo: infantil, número: 68,

características adícionais:
extração de raízes

inferiores, ambos os lados,

tipo uso: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

unidade 40
I

I
I

I
63,00 2.520,00

1.41

Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo: infantil, número: 69,

características adicionais:
raízes superiores e

inferiores, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso i)

unidade 70

63,00 4.410,00
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Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo: adulto, número: 16,
características adicionais:
molares inferiores ambos os

lados (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

1,42 unidade 70

63,00 4.410,00

143

Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo: adulto, número: 18 l,

características adicionais:
molares superiores lado
esquerdo, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 -

Art 48, inciso l)

unidade t0

63,00 4.410,00

1,44

Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo: adulto, número: 68,

características adicionais:

extração de raízes

inferiores, ambos os lados,

tipo uso: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 35

6s,00 2.275,00

1,45

Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo: adulto, número: 69,
características adicionais:

raízes superiores e

inferiores, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 -

Art 48, inciso l)

unidade 70

56,00 3.920,00

1,46

Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,
tipo: adulto, número: !,
características adicionais:
caninos e incisivos
superiores, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC t23lo6 -

Art 48, inciso l)

unidade 70

56,00 3.920,00 \

147

Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,
tipo: adulto, número: 150,

unidade 80

56,s0 4.520,00
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características adicionais:
pré-molares, incisivos e

raízes superiores, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 -

Art 48, inciso l)

1,48

Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo: adulto, número: 1-51,

características adicionais:
pré-molares, incisivos e

raízes inferiores, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23106 -

Art 48, inciso l)

unidade 80

56,50 4.520,00

1,49

Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo: adulto, número: !7,
aplicação: uso odontológico
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 60

I

I

I

unidade 50

s6,30 3.378,00

150

Fórceps odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo: adulto, número: 65,

características adicionais:

extração de raízes

superiores, ambos os iados,

reg, tipo uso: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l) s6,00 2.800,00

153

Gesso - uso odontológico,
tipo: pedra especial tipo iv
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

pacote 1_50

15,00 2.250,00

L54

Gesso - uso odontológico,
tipo: ped ra tipo lll
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

1KG 150

5,50 82s,00

156

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxrdável,

tipo uso: reutilizável,
tamanho: 12a, finalidade:
isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 1.23106 - Art 48,

inciso l)

unidade 40

9,00

\
360,00
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157

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo uso: reutilizável,

tamanho: !3a, finalidade:
isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 40

9,00 360,00

1s8

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo uso: reutilizável,

tamanho: 200, finalidade:
isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 40

9,00 360,00

159

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo uso: reutilizável,

tamanho: 2O1,, finalidade:
isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48,

ínciso l)

unidade 40

8,50 340,00

160

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável,
tipo uso: reutilizável,
tamanho: 1-4, finalidade:
isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo uso: reutilizável,

tamanho: 202, finalidade:
isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 40

8,50 340,00

1,61, unidade 40

8,50 340,00

162

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo uso: reutilizável,

tamanho: 203, finalidade:
isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23/06 - Art 48,

40

8,5C 340,00
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inciso l)

unidade 20

9,00 180,00

163

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo uso: reutilizável,

tamanho: 205, finalidade:
isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

270,00

1,64

270,00

165

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo uso: reutilizável,

tamanho: 206, finalidade:
isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo uso: reutilizável,

tamanho: 207, finalidade:
isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 30

9,00

unidade 30

unidade 30

9,00 270,00

166

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo uso: reutilizável,

tamanho: 210, finalidade:
isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

9,00 270,00

1,67

168

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo uso: reutilizável,

tamanho: 21,1,, finalidade:
isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável,

tipo uso: reutilizável,

tamanho: 212, finalidade:

unidade

unidade 30

30

9,00

\
270,00
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isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 1,23/06 - Art 48,

inciso l)

645,00

173

lndicador biológico, tipo:
segunda geração,

apresentação: autocontido,
ampola com meio de

cu ltu ra, espécie: bacillus
stea rothermophillus,
características adicionais:

resposta em 24 horas,

aplicação: para esterilização
a vapor (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

caixa 100

und
5

129,00

174

Cimento de ionômero de

vidro, tipo: restaurador, alta
viscosidade, ativação:

autopolimerizável, aspecto
físico: pó + líquido,
apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

kit 230

1,4,00 3.220,00

L77

Lamparina uso

odontológico, material: aço

inoxidável, tipo
combustível: álcool,

ca ra cte rística s ad iciona is:

com tampa, tamanho:
grande (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 6

22,20 133,20

178

Material p, isolamento
derrtai, dique de borracha,
materral: látex natural, tipo:
iençoi de borracha pré-

cortado, dimensão: cerca de

1,4 x t4 cm, tipo uso : uso

único, descartável
(EXCLUSTVA PARA ME ÊPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

1.70
caixa com

26 und

18,00 3.060,00

189

Lima uso odontológico,
material: aço inoxidávei,
modelo: hedstroem,

comprimento: 21. ffiffi,

caixa 6 und 30

t2,00 360,00
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aplicação: digital, tamanho:
1? série,15 a 40,

componentes: c, cursor,

apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - tC 123/06 - Art 48,

inciso l)

190

Lima uso odontológico,
material: aço inoxidável,

modelo: hedstroem,

comprimento: 21, ffiffi,
aplicação: digital, tamanho:
2e série,45 a 80,

componentes: c, cursor,

apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

30

12,00 360,00

191

Lima uso odontológico,
material: aço inoxidável,

modelo: tipo kerr,

comprimento: 21, ffiffi,
aplicação: digital, tamanho:
1e série,15 a 40,
componentes: c, cursor,

apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

caixa 6 und 110

1,2,00 1.320,00

192

Lima uso odontológico,
material: aço inoxidável,

modelo: tipo kerr,

comprimento: 2L ffiffi,
aplicação: digital, tamanho:
24 série,45 a 80,

componentes: c, cursor,

apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

caixa 6 und 60

1,2,0O 720,00

193 caixa 6 und 180

1,2,00

\
2.160,00

Lima uso odontológico,
material: aço inoxidável,

modelo: tipo kerr,

comprimento: 25 ffiffi,
aplicação: digital, tamanho:
t? série,15 a 40,
com nentes: c, cursor,
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Superintendência de Registro de Preços

apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

194

Lima uso odontológico,
material: aço inoxidável,

modelo: hedstroem,

comprimento: 31 ffiffi,
aplicação: digital, tamanho:
2? série,45 a 80,

componentes: c, cursor,

apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA

ME EPP -LC123/06 -Art48,
inciso l)

caixa 6 und 170

t2,oo 2.040,00

203

Oculos proteção, material

armação: policarbonato,
tipo proteção:

lateral,frontal, tipo lente:

anti-risco, cor lente: incolor,

aplicação: proteção geral,

características adicionais:

com haste dobrável e

regulável (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

unidade 120

4,50

204

Oleo lubrificante para

lubrificação interna de

turbinas, micromotores e

instrumentos, antes de cada

ciclo de esterilização, para

alta e baixa rotação frasco

com 200mi (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 -

Art 48, inciso l)

frasco 200

15,00

206
Oxido de Zinco 50g
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 70

3,22 225,40

21,1

Pa ra monoclorofenol,
associação: cânfora,
aspecto físico: líquido
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

frasco 20ml 70

4,60 322,00

213

Pasta profilática sem óleo e
com flúor sabor hortelã
(EXCLUSIVA PARA ME EPP .

LC 123106 - Art 48, inciso l)

bisnaga

9oe
300

5,5U

\
990,00

540,00

3.000,00
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§)0t
N

Acessório para radiologia,
tipo: placa de fósforo, uso:

periapical adulto
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 723106 - Art 48, inciso l)

215
caixa 100

und
180

194,04 34.927,20

21.6

Acessório para radiologia,

tipo: placa de fósforo, uso:

periapical infantii
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC t23/06 - Art 48, inciso l)

caixa com

100 und
120

195,00 23.400,00

217

Pasta profilática,

composição básica: pedra
pomes, composição: lauril

sulfato de sódio (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l)

pote 20

3,50 70,00

222

Pinos intra radiculares
metálicos rosqueado para

apoio de restaurações e

coroas protéticas, pino de
pe 01 de 6,5 mm
(EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

caixa 5 und 30

34,00 1.020,00

223

Pinos intra radiculares

metálicos rosqueado para

apoio de restaurações e

coroas protéticas, pino de

6e A2 de 6,5 mm
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

caixa 5 und 30

34,00 1.020,00

231,

Pote odontológico,
material: aço inoxidável,
formato: cilíndrico,
características adicionais:
com tampa, tipo; dappen,
tamanho: medio
(EXCLUS|VA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 130

3,80 494,OO

233

Resina composta
fotopolimerizável a1 para

restaurações anteriores e

posteriores,com

zircônia/sÍlice como carga

inorgânica contém bis-gma,

udmaebis-ema.amatriz
orgânica apresenta
propriedades físicas

unidade 200

26,00

I
5.200,00
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{Õ

diferenciada, fornece
reduzida contração de

polimerização, menor
tempo de polimerização.

apresenta na forma de

seringas com 4 gramas.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC t23106 - Art 48, inciso l)

234

Resina composta

fotopolimerizável a2 para

restaurações anteriores e

posteriores,com

zircônia/sílica como carga

inorgânica contém bis-gma,

udmaebis-ema.amatriz
orgânica apresenta
propriedades físicas

diferenciada, fornece
reduzida contração de

polimerização, menor
tempo de polimerização.

apresenta na forma de

seringas com 4 gramas.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 200

5.200,00

235

Resina composta
fotopolimerizável a3 para

restaurações anteriores e
posteriores,com

zircônia/sílica como carga

inorgânica contém bis-gma,

udmaebis-ema.amatriz
orgânica apresenta
propriedades físicas

diferenciada, fornece
reduzida contração de

poiimerização, menor
tempo de olimerização.

apresenta na forma de

seringas com 4 grarnas.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 200

26,00 5.200,00

236

Resina composta

fotopolimerizável bl para

restaurações anteriores e

posteriores,com

zircônia/sílica como catga

unidade 100

30,00

\
3.000,00
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Comissão Permanente de Licitação
sup erintendência de Registro de Preços

inorgânica e representa

60% em volume (sem

silano)com tamanho médio
de partículas na faixa entre
0,19 a 3,3 mícrons contém
bis-gma, udma e bis-ema. a

matriz orgânica apresenta
propriedades físicas

diferenciada, fornece
reduzida contração de

polimerização, menor
tempo de polimerização.

apresenta na forma de

seringas com 4 gramas, com
prazo de validade de 3

anos. (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

237

Resina composta

fotopolimerizável b2 para

restaurações anteriores e
posteriores,com

zircônia/sílica como carga

inorgânica contém bis-gma,

udmaebis-ema.amatriz
orgânica apresenta
propriedades físicas

diferenciada, fornece
reduzida contração de

polimerização, menor
tempo de polimerização.

apresenta na forma de

seringas corn 4 gramas.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP .

LC123/06 - Art 48, incíso l)

unidade 110

28,00 3.080,00

238

Resina composta
fotopolimerizável b3 para

restaurações nteriores e

posteriores,com
zircônia/sílica como carga

inorgânica contém bis-gma,

udmaebis-ema.amatriz
orgânica apresenta
propriedades físicas

diferenciada, fornece
reduzida contração de

polimerização, menor

rrnidade 100

28,0C

I
2.800,00
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tempo de polimerização.

apresenta na forma de

seringas com 4 gramas.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

239

Resina composta
fotopolimerizável ud para

restaurações anteriores e
posteriores,com

zircônia/sílica como carga

inorgânica contém bis-gma,

udmaebis-ema.amatriz
orgânica apresenta
propriedades físicas

diferenciada, fornece
reduzida contração de

polimerização, menor
tempo de olimerização.

apresenta na forma de

seringas com 4 gramas.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

unidade 160

I

i
I

I

I

I
30,00 4.800,00

241

Resina microhibrida para

restaurações de dentes

anteriores e posteriores

bis- gffiâ, bis ema,

tegdma, udma e vidro de

bário-aluminio silicato

silanizado. com
fluorescência e

opalescência natural.

seringa ergonômica com

tampa fixada ao corpo.

seringa de 4gr cor ea1
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

unidade 130

D,OA 1.s60,00

242

Resina mícrohibrida para

restaurações de dentes

anteriores e posteriores, de

bis- Bffiâ, bis ema,

tegdma, udma e vidrc de

bário-aluminio silicato

silanizado com

fluorescência e

opalescência natural.

seringa ergonômica com

tampa fixada ao corpo.

unidade 130

12,00 1.560,00
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seringa de 4gr cor ea?
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

243

Resina microhibrida para

restaurações de dentes

anteriores e posteriores

com bis- gma, bis - ema,

tegdma, udma e vidro de

bário-aluminio silicato
silanizado.com

fluorescência e

opalescência natural.

seringa ergonômica com

tampa fixada ao corpo.

seringa de 4gr cor ea3
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

I

I

unidade 150

12,00 1.800,00

244

Seladora embalagem,

material: polipropileno,

voltagem: 1.10,220 v,

funcionamento: manual,

aplicação: vedação

envelope de esterilização

em autoclave,

características adicionais:

controlador tempo de

solda, selagem de 30 cm

(EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC L23106 - Art 48, inciso l)

unidade 39

200,00 7.800,00

248

Agulha odontológica,
material: aço inoxidável

siliconizado, aplicação:
gengivai , anestesia,

dimensão: 30 g longa, tipo
ponta : com bisel

trifacetado, tipo conexão:
conector p, seringa carpule,

tipo uso: estéril,
descartável, apresentação:

c, protetor plástico e lacre

(EXCLUSIVA PARA ME EPP .

LC 123106 - Art 48, inciso l)

trnidade 120

27,00 3.240,00

254

Hipoclorito de sódio,
aspecto físico: soluçâo

aquosa, concentração; teor
1% de cloro atirJc'

(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

frasco 1

iitro
160

6,93 1.108,00
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LC 723/06 - Art 48, inciso l)

268

Lidocaína cloridrato,
composição: associada com

epinefrina, dosagem: 2% +

1:100.000, apresentação:
injetável.

caixa 50

und
450

12,00 32.400,00

269

Lidocaína cloridrato,
composição: associada com

epinefrina, dosagem: 2% +
1:100.000, apresentaçâo:

injetável (EXCLUSIVA COTA

25% PARA ME EPP - LC

1,23106 - Art 48, inciso lll)

caixa 50

und
1, 3s0

70,10 94.635,00

277

Mesa Auxiliar com 4

gaveteiros em Poliestileno

de Aito lmpacto (GC12,

GC1.4, GC16 E GC2O);

Dimensões aproximadas:

45,5X31,5X83cm
(EXCLUSIVA PARA ME ÊPP -

LC 723106 - Art 48, inciso l)

unidade 33

1.043,00

280

Aparelho para medir
glicemia (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48,

inciso l)

unidade 2

73,00 146,00

Caneta baixa rotação, tipo:
contra ânguio, relação

transmissão: transmissão
64:1, torque: torque cerca

de 15 n cm, troca de broca:

trava lt,fg, refrigeração: s,

refrigeração, tipo cabeça:

cabeça pequena, aplicação:

motor elétrico (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC L23/06 -

Art 48, inciso l)

unidade 1,6

504,00 8.064,00

299

71,00 4.615,00

300

o.urr,ro \

286

34.419,00
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Ponta pra Ultrasson 92
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LCt23/06 - Art 48, inciso l)

Ponta pra Ultrasson 94
(EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 65

1
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2.3. Os dados do fornecedor (es) classificacjos são os que seguem

2.4 Orgãos(s) partici pantes(s)

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

2.5 Do quantitativo por órgão participante:

A

\

Página 69 de 109

CN PJ/MF no 00.27 0.120/0001 -09

Razão Social: COSTA ASSUNçÃO

D!STR!BUIDORA LTDA

Endereço: Rua Antonio de Miranda, 221,
Bairro: Centro

CEP: 65900620

Telefone: (99) 3523-1 961 Fax: não informado

Endereço Eletrônico:
licitacoes@dentalvidafarma.com.br

Representante: Adilson Luís Distribuidora Ltda

RG no 18638282001-3

Órgão Expedidor/UF: SSP-MA CPF no 32838492349

ITEM DrscRrMrNAÇÃo APRES. QUANTITATIVO

1,

Abaixador língua, material: madeira, tipo:
descartável, comprimento: L4 cm, formato:
tipo espátula, largura: 1,50 cm, espessura: 2

mm.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 723106 -

Art 48, inciso l)

pct 1-00

und
60

2

Abridor boca, material: aço inoxidável, tipo:
mcivor 4 lâminas sem sucção, 3 arcos

móveis. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

723106 - Art 48, inciso l)

unidade 40

3

Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável,
componentes: adesivo + primer, Frasco 6,00

G. (EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC 1.23106 -

Art 48, inciso l)

frascos 400

4

Agulha odontológica, material: aço

inoxidável siliconizado, aplicação: gengival,
anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta :

com bisel trifacetado, tipo conexão:

conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril,

descartável, apresentação: c, orotetor
plástico e lacre.(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

caixa 100

und
250

h\P
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LC t23lo6 - Art 48, inciso l)

5

Alavanca odontológica, material: aço

inoxidável, tipo: seldin, características

adicionais: reta, tamanho: infantil,
referência: ;1e 2, esterilidade:
autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 80

6

Alavanca odontológica, material: aço

inoxidável, tipo: seldin, características

adicionais: reta, referência: pe 2,

esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 100

7

Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo:
etílico hidratado, aplicação: limpeza,

concentração: 92,8'inpm, Frasco L,00

L.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC L23106 - Art
48, inciso l)

unidade 130

8

Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico:

70%_(70" gll, apresentação: líquido"Frasco

1000,00 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 300

9

Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico:

70%_(70"91), apresentação: gel" Frasco

500,00 ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

723106 - Art 48, inciso l)

unidade 1,40

10

Alginato, tipo: tipo ii, apresentação: pó,

características adicionais: presa

normal.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

pacote 120

tt
Alicate de pressão, alicate de pressao.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art

48, inciso l)

unidade 45

12

Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em

rolete, material: alvejado, purificado, isento

de impurezas, esterilidade: não estéril,
Embalagem 500,00 G. (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

pacote 250

13

Alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo
ponta: luer curvo, características adicionais:
articulado, esterilidade:
autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1.23106 - Art 48, inciso l)

unidade 50

1.4

Alveoiótomo, material: aço inoxidável, tipo
ponta: luer reto, características adicionais:
articulado, esterilidade:

unidade 10
\
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autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

15

Cimento odontológico, tipo: tampão
alveolar c, ação cicatrizante, característica

adicional: sem eugenol, aspecto físico:
pasta(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -

Art 48, inciso l)

unidade 130

16

Benzocaína, concentração: 20%o, uso: gel

tópico, Pote 12,00 G.(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 250

1.7

Aplicador odontológico, aplicação: p,

cimento hidróxido de cálcio, material: aço

inoxidável, características adicionais: cabo

longo, duplo, tipo ponta: ponta

angulada.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

723106 - Art 48, inciso l)

unidade 70

18

Aplicador odontológico, tipo haste:

dobrável, tipo uso: descartável, material:
plástico, características adicionais: pontas

fibras não absorventes, tipo ponta:

fina.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l)

caixa com

100

unidades

150

19

Arco odontológico, material: plástico, tipo:
young, tipo uso: reutilizável, forma: rJ,

aplicação: esticar lençol borracha,

características adicionais: isolamento
dental.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06
- Art 48, inciso l)

unidade 30

20

Matriz odontológica, material: aço

inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo
50cm, largura: 5 mm, tipo uso:

descartável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

uniciade 70

21,

Matriz odontológica, material: aço

inoxidávei, formato: fita, apresentação: rolo
50cm, largura: 7 mm, tipo uso:

descartável.(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

t23lo6 - Art 48, inciso l)

unidade 70

22 unidade

pacote

Bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa,

dimensões: cerca de 20 x 10 x 1- cm,

esterilidade: esterilizável.(EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

Bicarbonato de sódio, apresentação: pó

Frasco 250,00 G.(EXCL"USIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, incisc l)

130

23 130
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24

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

haste regular; tipo corte: corte médio,

numeração americana: 1011 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23/06 - Art 48, inciso I

unidade 450

25

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

haste regular, tipo corte: corte médio,

numeração americana: 1012.(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 450

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

haste longa, tipo corte: cirúrgica,
numeração americana: 1014.(EXCLUSIVA

unidade26

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art inciso l)

450

27

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

haste regular, tipo corte: corte médio,
numeração americana: 1015.(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48, inciso l)

unidade 450

28

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

numeração americana: 1016.(EXCLUSIVA

unidade

PARA ME EPP - LC 12 6 - Art 48, inciso l)

450

29

Broca alta rotação, materíal: aço inoxidável
diamantada, formato: cônica, característica
adicional: topo em chama, tipo haste: haste
regular, tipo corte: corte médio, numeração
americana: 2200.(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

unidade

LC - Art 48, inciso l)

300

30

Broca alta rotação, material: aço inoxidável
diamantada, formato: cônica, característica
adicional: topo inativo, tipo haste: haste
regular; tipo corte: corte médio, numeração
americana: ref. 308O.(EXCLUSTVA PARA ME

unidade

EPP - LC 123/06 - Art inciso l)

300

3L

Broca alta rotação, materíal: aço inoxidável
diamantada, formato: cônica, característica
adicional: topo inativo, tipo haste: haste
reguiari tipo corte: corte médio, numeração
americana: ref. 3082.(EXCLUSTVA PARA ME

unidade

EPP - LC 12 3/06 - Art 48, inciso I

32

ta rotação, material: aço inoxidável
diamantada, formato: cônica, característ;ca
adicional: topo ogival, ripc haste: haste

unidade

Broca al

regular, tipo corte: corte m edio, n o

300 \
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americana: 3195(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

Broca alta rotação, material: carbide,
formato: esférica, tipo haste: haste regular,

tipo corte: corte médio, numeração

americana 1: ref. 1,4.(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade33 520

34

35

Broca alta rotação, material: carbide,

formato: tronco cônica, característica

adicional: picotada, tipo haste: haste longa,

tipo corte: cirúrgica, numeração americana
1: ref. 701.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1,23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 240

Broca alta rotação, material: carbide,

formato: tronco cônica, característica

adicional: picotada, tipo haste: haste longa,

tipo corte: cirurgica, numeração americana

1: ref. 7O2.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 240

36

Broca alta rotação, material: carbide,

formato: tronco cÔnica, característica

adicional: picotada, tipo haste: haste longa,

tipo corte: cirúrgica, numeração americana

1: ref. 703.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 240

37

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: pêra, tipo haste:

haste regular, tipo corte: corte médio,

numeração americana: 3168.(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 240

38

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,
material: aço inoxidável, formato: gates,

referência: ref. 1, comprimento: 28 mm.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC L23106 - Art
48, inciso l)

unidade 90

39

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,
material: aÇo inoxidável, formato: gates,

referência: ref. 2, comprimento: 28 mm.
(EXCLUSTVA PARA Í\,1E Epp - LC L23106 - Art
48, inciso l)

unidade 50

40 50

\

unidade
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Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,
material: aço inoxicjávei, formato: gates,

referência: ref. 3, comprimento: 28 mm.
(EXCLUSIVA PARA IVIE EPP - LC t23106 - Art
48, inciso l)

I
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4L

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,
material: aço inoxidável, formato: gates,

referência: ref. 1, comprimento: 32 mm.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

unidade 50

42

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,
material: aço inoxidável, formato: gates,

referência: ref. 2, comprimento: 32 mm.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

unidade 50

43

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,
material: aço inoxidável, formato: gates,

referência: ref. 3, comprimento: 32 mm.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

unidade 50

44

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,
material: aço inoxidável, formato: helicoidal,

característica adicional: largo, tipo haste:

haste longa, referência: ref. 1, comprimento:
28 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

unidade 50

45

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,
material: aço inoxidável, formato: helicoidal,
característica adicional: largo, tipo haste:

haste longa, referência: ref. 2, comprimento:
28 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 40

46

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,
material: aço inoxidável, formato: helicoidal,
característica adicionai: largo, tipo haste:
haste longa, referência: ref. 3, comprimento:
28 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 40

4047

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,
material: aço inoxidável, formato: helicoidal,
característica adicional: largo, tipo haste:
haste longa, referência: ref. L, comprímento:
32 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

t23106 - Art 48, inciso l)

unidade

48

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,
material: aço inoxidável, formato: helicoidal,
característica adicional: largo, tipo haste:
haste longa, referência: ref. 2, comprimento:
32 mm". (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC

3,23/06 - Art 48, inciso I

unidade

)

40

0

h
/

Página 74 de 109

)pI



,Li1 i(&í Í

ff';
â"§.*rÊJ

í)
I{'
))

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Re gistro de Preços

49

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,
material: aço inoxidável, formato: helicoidal,

característica adicional: largo, tipo haste:

haste longa, referência: ref. 3, comprimento:
32 mm". (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1,23106 - Art 48, inciso l)

unidade 40

50

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: esférica, tipo haste:

haste longa, tipo corte: cirúrgica,
numeração americana: 1011. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 160

51

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: esférica, tipo haste:

haste longa, tipo corte: cirúrgica,
numeração americana: 1012. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 160

52

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

haste regulaç tipo corte: corte médio,
numeração americana: 1013. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 160

53

Broca alta rotação, material: aço inoxidável
diamantada, forrnato: esférica, tipo haste:
haste regular, tipo corte: corte médio,
numeração americana: t0t4 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 160

54

55

Broca alta rotação, material: aço inoxidável
diamantada, formato: esférica, tipo haste:
haste longa, tipo corte: corte médio,
numeração americana: 1015 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

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

haste longa, tipo corte: cirúrgica,
numeração americana: 1016 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123!06 - Art 48, inciso I

unidade

unidade

160

160

56

Broca alta rotação, material: aço inoxidável
diamantada, formato: cone invertido, tipo
haste: haste regular, tipo corte: corte médio,
numeração americana: 1033 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso t)

unidade 300

57

Broca alta rotaçãc, material:áço inoxidável
diamantada, formato: cone invertido, tipo
haste: haste regular, tipo cortE: corte medio,
numeração americana: 1034 (EXCLUSIVA

PARA M E EPP - LC 1.23/06 - Art 48, inciso t)

unidade 300

\

a
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58

Broca alta rotação, material: aço inoxidável
diamantada, formato: cônica, característica
adicional: topo em chama, tipo haste haste

regular, tipo corte: corte fino, numeração
americana 1: ref. 1L90f (EXCLUSIVA PARA

unidade

ME EPP - LC123106 - Art 48 inciso l)

300

59

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: tronco cônica,
característica adicional: topo inativo, tipo
haste: haste regular, tipo corte: corte médio,
numeração americana: 2082 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 250

60

Broca alta rotação, material: aço inoxidável
diamantada, formato: tronco cônica,
característica adicional: topo inativo, tipo
haste: haste regular, tipo corte: corte médio,
numeração americana: 3083 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 2s0

61

Broca alta rotação, material: aço inoxidável
diamantada, formato: chama, tipo haste:
haste curta, tipo corte: corte fino,
numeração americana l-: ref.

3118f.(EXCLUSTVA PARA ME Epp - LC 1.23106
- Art 48, inciso l)

unidade 150

62

Broca alta rotação, material: aço inoxidável
diamantada, característica adicional:
conjunto, tipo corte: corte fino, referência:
ref.: 1093, 'J,1,12, L190,2135, 3118, 3168 e

3195. (EXCLUSTVA PARA ME Epp - LC 123/06
- Art 48, inciso l)

unidade 150

63

Broca alta rotação, material: aço inoxidável
diamantada, formato: pêra, tipo haste:
haste regular; tipo corte: corte médio,

unidade

numera o anrericana: 1,1,49

1,40

64

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,
material: carbide, formato: tronco cônica,
formato adicional: topo inativo,
característica adicional: "endo 2,,

compriment o: 23,5 mm. (EXCLUSIVA PARA

unidade

ME EPP - LC 1.23/06 - Art48, inciso I

60

65

Broca alta rotação, material: carbide,
formato: esférica, tipo haste: haste regular;
tipo corte: corte médio, numeração
americana l": ref. 2. (EXCLUSTVA PARA ME

unidade

EPP - LC 1.23106 - Art 48 , inciso I

200

vt
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66

Broca alta rotação, material: carbide,
formato: esférica, tipo haste: haste regular,

tipo corte: corte médio, numeração
americana L: ref. 3 (EXCLUSIVA PARA ME

unidade

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I

150

67

Broca alta rotação, material: carbide,
formato: esférica, tipo haste: haste regular,

tipo corte: corte médio, numeração
americana L: ref. 5 (EXCLUSIVA PARA ME

unidade

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso I

150

68

Broca alta rotação, material: carbide,
formato: esférica, tipo haste: haste longa,

tipo corte: cirúrgica, numeração americana
1: ref. 6 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 150

69

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,
material: carbide, formato: esférica, tipo
corte: corte regular, tipo haste: haste

regular, referência: ref. 8 (EXCLUSIVA PARA

ME EPP -LC1.23106 -Art48, inciso l)

unidade r20

Broca alta rotação, material: carbide,
formato: cônica longa, característica
adicional: topo arredondado, tipo haste:
haste regular, tipo corte: zekrya, referência:
ref, 151 (EXCIUSIVA PARA ME EPP - LC

unldade

t23/06 - Art 48, inciso I

250

71

Broqueiro, material: alumínio, modelo:
estojo aberro, capacidade: cerca de 15

brocas, esteriiidade: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art
48, inciso l)

unidade

72

Broqueiro, material: alumínio, modelo:
estojo aberto, capacidade: cerca de 20
brocas, esterilidade: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

unidade 130

73

Cabo bisturi, material: aço inoxidável,
tamanho: ns 3.(EXCLUSIVA PARA ME Epp -

LC 1.23/OG - Art 48, inciso I

unidade 100

74

Cabo bisturi, material: aço inoxidável,
tamanho: pe 4, aplicação: cirurgia
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 123/06 - Art

unidade

48, inciso I

100

75
Cabo espelho bucal, material: aço
inoxidável, formato: oitavado, tipo uso:
autoclavável (EXCLUSTVA PARA ME Epp -

unidade
LC

550

\
Pagina 77 de 109 d

70

30



Liiiô 4f3x. P

"'{*":i
...:!

;ffiw":,

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

123/06 - Art 48, inciso l)

76

Cânula, material: aço inox,via de silicone,

tipo: dupla via,modelo clássico,

características adicionais: aspiração 0,3mm,
irrigação 0,6mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

unidade

LC 123106 - Art 48, inciso I

40

77 90

Cânula, material: aço inoxidável, tipo:
frazier, formato: angulado, uso: aspiração
cirúrgica, características adicionais: com

controle de sucção, comprimento: L9 cm,

diâmetro ponta: Ll french (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade

78

Amálgama, tipo: alto
componentes: liga

apresentação: cápsula.

teor de prata,

+ mercúrio,
(EXCLUSTVA PARA

ME EPP -\C1,23106-Art48, inciso I

pacote
(50 caps)

22

79

Carbono para articular, material: em papel,

formato: formato de fita, cor: dupla face - 2
cores, tipo uso: estéril, descartável,
apresentação: em folha, Embalagem
12,00un (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1.23106 - Art 48, inciso l)

pacote 12

und
1,40

80

Cera odontológica, tipo: 7, apresentação:
caixa L8 lâminas, peso: cerca de 220 g, cor:
vermelha,rosa, (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 1.23/06 - Art 48, inciso l)

caixa 18

und
40

81

Cera odontológica, tipo: utilidade,
apresentação: caixa 5 lâminas, peso: cerca
de 220 g, cor: vermelha,branca. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I

caixa 5

und
50

82

CCimento odontológico, tipo: cirúrgico
periodontal, característica adicional: sem
eugenol, aspecto físico: base + catalisado6
apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

kit 30

83

Cimento odontológico, tipo: endodôntico,
composição: hidróxido de cálcio, aspêcto
físico: pó + pasta, apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC

123106 - Art 4E, inciso l)

kit 80

84

Cimento odontológico, tipo: endodôntico,
composição: hidróxido de cálcio, aspecto
físico: pasta + pasta, apresentação: conjunto

EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC

kit

completo \

180

\.,

í
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B5

Cimento odontológico, tipo: resinoso

autoadesivo, autocondicionante, ativação:

dual, composição: com flúor, aspecto físico:

base + catalisador, apresentação: em

seringas, conjunto com pontas

misturadoras(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 100

86

Clorexidina digluconato, dosagem: 0,2%o,

aplicação: solução tópica (EXCLUSIVA PARA

ME EPP -LC123/06 - Art 48, inciso I)

unidade 180

87

Coletor material pérfuro-cortante, material:
papelão, capacidade total: 7 l, acessórios:

alças rígidas e tampa, componentes
adicionais: revestimento interno em
polietileno alta densidade, tipo uso:

descartáve.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

723106 - Art 48, inciso l)

unidade 3s0

88

Compasso odontológico, material: aço

inoxidável, modelo: tipo de

willis.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC t23l}6 -

Art 48, inciso l)

unidade 4

89

Compressa gaze, material: viscose e

poliéster, dimensões: cerca de 7,5 x 7 ,5 cm,
gramatura: 40 g,m2, adicional: 2 dobras,
características adicionais : hipoalergênica,
acessórios: não aderente, esterilidade :

estéril, uso único, embalagem: embalagem
individual.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

pacote 500

und
1.000

90

Condensador - uso odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: mcspadden, tamanho:
ne 50, tipo uso: autoclavável, aplicação: p,

contra-ângulo, comprimento: 25 mm
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

Embalage

m 4 unid
20

91,

Condicionador dental, tipo: ácido fosfórico,
concentração: 37 % + clorexidina Zyo,

aspecto físico: gel, Serínga 2,50
ML.(EXCLUSTVA PARA ME Epp - LC 723/06 -

pacote 3

unid

Art 48 inciso l)

500

92 50

Cone endodôntico, tipo: calibrado, material:
guta-percha, calibre: ns 20, comprimento:
28 ffiffi, apresentação: refil (tubo),

\caixa 120

und hEmbalagem 120,00un (EXCLUSIVA PARA ME
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EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

93

Cone endodôntico, tipo: calibrado, material:
guta-percha, calibre: ne 25, comprimento:
28 ffiffi, apresentação: refil (tubo),

Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

caixa 120

und
50

94

Cone endodôntico, tipo: calibrado, material:
guta-percha, calibre: n9 30, comprimento:
28 ffiffi, apresentação: refil (tubo),
Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso i)

caixa l-20

und
50

95

Cone endodôntico, tipo: calibrado, material:
guta-percha, calibre: ne 35, comprimento:
28 ffiffi, apresentação: refil (tubo),
Embalagem 120,OOun(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

caixa 120

und

96

Cone endodôntico, tipo: calibrado, material:
guta-percha, calibre: ne 40, comprimento:
28 ffiffi, apresentação: refil (tubo,
Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23/06 - Art 48, inciso I

caixa 120

und

97

Cone endodôntico, tipo: acessório, material:
guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28
ffiffi, apresentação: estojo 120 pontas
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC t23lO6 - Art
48, inciso l)

caixa 120

und
100

98

99

Cone endodôntico, tipo: absorvente,
material: papel, calibre: 1c série,
comprimento: 28 mm, apresentação: estojo
120 pontas, característica adicional: sortida,
esterilidade: estéril, (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 723/06 - Art 48, inciso l)

Cimento odontológico, tipo: restaurador
provisório, ativação: fotopolimerizável,
aspecto físico: pasta tipo resina, Pote 20,009
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 123/06 - Art

100

unidade

48, inciso I

caixa 200

und

200

100

Cuba uso hospitalar, material: aço inox,
formato: redondo, capacidade: cerca de 150
ml (EXCLUS|VA PARA ME Epp - LC j,Z3/06 -
Art 48, inciso l)

unidade 7A

101

Cuba uso hospitalar, material: aço inox,
formato: redondo, capacidade: cerca de 200
mi (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 -

unidade

Art 48 inciso l)

40

í\

\
\)-
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1,02

Cuba uso hospitalar, material: aço inox,

formato: tipo rim, capacidade: cerca de 700

ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l)

unidade 20

103

Cunha odontológica, material: madeira,
tipo: anatômica, aplicação: restauração
odontológica, tipo ponta: fina (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

caixa 100

und
90

104

Cureta periodontal, material: aço inoxidável,
tipo: gracey, modelo: ne 5-6, características
adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME

unldade

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso i

1,40

105

Cureta periodontal, material: aço inoxidável,
tipo: gracey, modelo: pe 13-14,
características adicionais: cabo oco
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

unidade 60

106

1.07

Cureta periodontal, material: aço inoxidável,
tipo: mine gracey, modelo: 1a I'J,-72,

características adicionais: cabo oco
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art

Cureta periodontal, material: aço inoxidável,
tipo: mine gracey, modelo: 69 7-8,

características adicionais: cabo oco
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art

unidade

unidade

70

48, inciso I

48, inciso I

7A

L08

Arco ortodôntico intraoral, material: níquel ,

titânio, formato: redondo, característica
adicional: curva spee reversa, arcada:
superior (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

unidade 2

123/06 - Art 48, inciso I

L09

Cureta periodontal, material: aço inoxidávei,
tipo: molt, características adicionais: cabo
oco (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l)

unldade 70

110

KrT ACABAMENTO/POLtMENTO DE RESTNA

COMPOSTAS CONTENDO 06 PONTAS DE

BORRACHA AB RASIVAS EM VÁRIOS
FORMATOS (02 TORPEDOS, 01 TAÇA, 01
LENTTLHA E 02 ESFERAS). (EXCLUSTVA PARA

kits

ME EPP - LC 1.23106 - Art 48 inciso l)

40

11,1

Edta, composição: trissódico, concentração:
20y,, aspecto físico: líquido (EXCLUSTVA frasco
PARA ME EPP - LC 12 3/06 - Art 48, inciso t)

90

h"
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1.12

Escavador - uso odontológico, material: aço

inoxidável, formato: duplo, caracterÍstica

adicional: p, dentina, modelo: pe 05,

esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade

1L3

Escova de robson, tipo ponta: cônica, uso:

contra-ângulo, cor: branca (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 330

11,4

Escova dental, material cerdas: náilon,

material cabo: plástico, tipo cabo: reto,

formato cabeça: retangular, com cantos

arredondados, aplicação: adulto,
ca racterísticas adiciona is ca bo : I igei ramente

flexível, características adicionais:
comprimento 20cm, 4 fileiras tufo, total 36

tufos, tipo cerdas: macia, da mesma altura,
extremidades arredondadas (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 25.500

115

Escova dental, material cerdas: nailon e

poliester, material cabo: plástico, tipo cabo:
curto e anatômico, tipo cabeça: pequeno,

modelo: macio, aplicação: infantil
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

unidade 25.200

1,1.6

Escova dental, material cerdas: náilon,
material cabo: plástíco, tipo cabeça:
pequeno, modeio: macio, aplicação:
orientação de profilaxia e higiene,
características adicionais: com mínimo 3

tufos e descartável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 65

1.17

Escova de robson, tipo ponta: taça, uso:
contra-ângulo, cor: branca (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 230

118

Esculpidor - odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: lecron, tamanho: ne 05,
ca racterísticas adiciona is: duplo ( EXCLUSIVA

unidade

PARA ME EPP - LC 12 6 - Art 48, inciso l)

Espátula odontológica, material: aço
inoxidável, modelo: 6e 24, tipo uso:
manipulação (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

unidade

t2 - Art 48, inciso I

60

119 40

120 unidade 70

Espátula odontológica, material: aço
inoxidável, modelo: tipo 7, tipo uso:
ceroplastia , escultura, características
adicionais: duplo (EXCLUSTVA PARA ME Epp -
LC L23/06 - Art 48, inciso t)

h"
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1,24

t2t

Espelho bucal, material: aço inoxidável e

espelho, tipo: plano, tamanho: ne 3, uso:

encaixe universal, tipo uso: autoclavável,

apresentação: embalagem individual
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art

unidade

48, inciso I

230

280122

Espelho bucal, material: aço inoxidável e

espelho, tipo: plano, tamanho: nQ 5, uso:

encaixe universal, tipo uso: autoclavável,

apresentação: embalagem individual
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

unidade

1,23

Espelho de mão grande com cabo para uso

odontologico 10x15 (EXCLUSIVA PARA ME

EPP _ LC 1,2 6-Art inciso I

30

Eucaliptol, aspecto f ísico: líquido incolor,
fórmula química: c10h18o, peso molecular:
154,25 g,mol, pureza mínima: mínimo de

99%, número de referência química: cas

470-82-6 (EXCLUSTVA PARA ME Epp - LC

unidade

123/06 - Art 48, inciso I

80

1,25

Sonda odontológica, material: aço

inoxidável, tipo: exploradora, modelo: ne 05,

tipo cabo: cabo maciço (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I

unidade 210

126

Fio de sutura, material: seda trançada, tipo
fio: 3-0, cor: preta, comprimento: cerca de

45 cm, tipo agulha: 1,,2 círculo cortante,
comprimento agulha: cerca 1,5 cffi,
esterilidade: estéril (EXCLUSIVA PARA ME

e nvel ES

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I

caixa com
24

op
600

127

Fio de sutura, material: poliglecaprone
farpado, tipo fio: 4-0, cor: incolor,
comprimento: 30 cffi, tipo agulha: 3,8
círculo cortante, comprimento agulha: L,9

cm, esterilidade: esteril (EXCLUSIVA PARA

ME EPP -LC123106 -Art48, inciso I

caixa 200

128

Fio dental, material: poliamida,
comprimento: 500 m, características
adicionais: encerado, aromatizado e extra-
fino (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 -

rolo

Art 48, inciso I

130

129

Fio dental, material: fibra especial,
comprimento: 25 m, características
adicionais: ptfe (mono filamento)
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC 123

unidade

/06 - Art

À

Is.000
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48, inciso l)

130

Fio de sutura, material: nylon

monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preta,

comprimento: cerca de 45 cffi,

características adicionais: com agulha, tipo
agulha: 3,8 corte reverso, comprimento
agulha: cerca 3,5 cm, esterilidade: estéril
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

caixa c/ 24 100

131

Fio retrator gengival, material: algodão
trançado ou tricotado, tipo: impregnado c,

sais de zinco ou alumínio, espessura: extra
fino, apresentação: embalagem c, cerca de 2

m, tipo uso: estéril , descartável (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 110

1,32

Banda ortodôntica, material: aço inoxidável,

tipo: tipo fita, largura: 4,50 mm (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

embalage
m com 50

unidades

200

133

Fita adesiva, material: crepe, tipo:
monoface, largura: 19 mm, comprimento:
50 m, espessura: 0,16 ffiffi, cor: bege,

aplicação: multiuso, características
adicionais: resistência tração 7kgípoi
largura e adesao pres (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 600

1,34
Fixador para raio x (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

frasco 475

ml
L10

L35

Fluoreto de sódio, concentração: l,23yo,
forma farmacêutica: gel tixotrópico,
característica adicional: acidulado
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art

fra sco

200m1

48, inciso r)

280

136

Fórceps odontológico, material: aço
inoxidável, tipo: infantil, número: 16,
ca racterísticas adiciona is: molares inferiores
ambos os lados (EXCLUS|VA PARA ME EPP -

unidade

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

40

1"37

Fórceps odontológico, material: aço
inoxidável, tipo: infantil, número: 1, tipo
uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME Epp
- LC L23106 - Art 48, inciso i)

T
I

I

unidade 40

138 40 I
Fórceps odontológico, material: aço
inoxidável, tipo: infantil, número: 1g l,

características adicionais: motares \
unidade

Página 84 de 109

(

I



.,:n fa§l r

,id ".,":. )*Wá"

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
sup erintendência de Registro de Preços

superiores lado esquerdo, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

40139

Fórceps odontológico, material: aço

inoxidável, tipo: infantil, número: L8d,

características adicionais: molares

superiores lado direito, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade

140

Fórceps odontológico, material: aço

inoxidável, tipo: infantil, número: 68,

características adicionais: extração de raízes

inferiores, ambos os lados, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1,23/06 - Art 48, inciso I

unidade 40

1.41

Fórceps odontológico, material: aço

inoxidável, tipo: infantil, número: 69,

ca racterísticas adiciona is: ra ízes su periores e

inferiores, tipo uso: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC 123/06 - Art
48, inciso l)

unidade 70

142

Fórceps odontológico, material: aço

inoxidável, tipo: adulto, número: L6,
características adicionais: molares inferiores
ambos os lados (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

unidade

LC 1.23/06 - Art 48, inciso I

70

1,43

Fórceps odontológico, material: aço
inoxidável, tipo: adulto, número: 18 l,

características adicionais: molares
superiores lado esquerdo, tipo uso:
autoclavávei (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

unidade

123/06 - Art 48, inciso I

70

L44

Fórceps odontológico, material: aço
inoxidável, tipo: adulto, número: 68,
características adicionais: extração de raízes

inferiores, ambos os lados, tipo uso:
autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

unidade

123/06 - Art 48, inciso I

35

145

Fórceps odontológico, material: aço
inoxidável, tipo: adulto, número: 69,
características adicionaís: raízes superiores e
inferiores, tipo uso: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1,23/06 - ATt
48, inciso l)

unidade 7A

i46 7A

Fórceps odontológico, material: aço
inoxidávei, tipo: adulto, número: 1_,

características adicionais: caninos e incisivos
unidade

\

ú
--) I
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1,47

Fórceps odontológico, material: aço

inoxidável, tipo: adulto, número: 150,

características adicionais: pré-molares,

incisivos e raízes superiores, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 80

L48

Fórceps odontológico, material: aço

inoxidável, tipo: adulto, número: 151,

características adicionais: pré-molares,

incisivos e raízes inferiores, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 80

1,49

Fórceps odontológico, material: aço

inoxidável, tipo: adulto, número: 17,
aplicação: uso odontológico (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 60

150

Fórceps odontológico, material: aço

inoxidável, tipo: adulto. número: 65,

características adicionais: extração de raízes

superiores, ambos os lados, reg, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1.23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 50

151

Desinfetante, composição: à base de
quaternário de amônio, características
adicionais: com aroma, princípio ativo:
cloreto alquil dimetil benzil amônio
+tensioativos, teor ativo: teor ativo em
torno de 0,4% (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

723/06 - Art 48, inciso l)

1 litro 230

1,52

Gesso - uso odontológico, tipo: comum tipo
ll (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

pacote 200

153

Gesso - uso odontológico, tipo: pedra
especial tipo iv (EXCLUSIVA PARA ME EPP - pacote
LC 1.23/06 - Art 48 inciso l)

150

L54
Gesso - uso odontológico, tipo: pedra tipo lll
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23/06 - Art 1KG

48 inciso l)

Gluconato de clorexidina O,!2% 250m1
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC t23l}6 - Art
48, inciso l)

frasco 200L55

156 40

superiores, tipo uso: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

Grampo uso odontológico, material: aço
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: \"
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t2a, finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06
- Art 48, inciso l)

157

Grampo uso odontológico, material: aço

inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
13a, finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106
- Art 48, inciso l)

unidade 40

158

Grampo uso odontológico, material: aço

inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
2OO, finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06
- Art 48, inciso l)

unidade 40

159

Grampo uso odontológico, material: aço

inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
20L, finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06
- Art 48, inciso l)

unidade

Grampo uso odontológico, material: aço

inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
14, finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106
- Art 48, inciso l)

unidade

40

160 40

161

Grampo uso odontológico, material: aço

inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
202, finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106
- Art 48, inciso l)

unidade 40

1.62

Grampo uso odontológico, material: aço

inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
2O3, finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106
- Art 48, inciso l)

unidade 20

163

Grampo uso odontológico, material: aço

inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
205, finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06
- Art 48, inciso l)

unidade 20

1,64

Grampo uso odontológico, material: aço
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
206, finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106
- Art 48, inciso l)

unidade 30

165

Grampo uso odontológico, material: aço
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
207, finalidade: isolamento absoluto do

un!dade 30

\,
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172

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106
- Art 48, inciso l)

Grampo uso odontológico, material: aço

inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
210, finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06
- Art 48, inciso l)

unidade1.66 30

1,67

Grampo uso odontológico, material: aço

inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
21.1, finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106
- Art 48, inciso l)

unidade 30

168

Grampo uso odontológico, material: aço

inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
212, finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 723106
- Art 48, inciso l)

unidade 30

169
Haste flexível (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1.23/06 - Art 48, inciso l)

cx com
150

200

170

Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó ou
cristal fino branco, fórmula químrca:

ca(oh)2, peso molecular:74,09 g,mol, grau

de pureza: pureza mínima de 95Yo,

característica adicional: reagente p.a.,

número de referência química: cas 1305-62-
0 (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

ra sco 1ogfr 200

171

Desinfetante, composição: à base de
hipoclorito de sódio, teor ativo: teor mínimo
de \Yo, forma física: soiução aquosa
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC t23/06 - Art
48, inciso l)

indicador químico, classe: classe v, tipo uso:
interno, tipo: integrador, apresentação: tira
de papel, características adicionais: para

esterilização a vapor (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 12 3106 - Art 48, inciso l)

1 litro

caixa 100

und

5

5

173

lndicador biológico, tipo: segunda geração,

apresentação: autocontido, ampola com
meio de cultura, espécie: bacillus
stea rothermo ph illus, ca racte rística s

adicionais: resposta em 24 horas, aplicação:
para esterilização a vapor (EXCLUSTVA PARA

ME EPP -LCi23106-Art48. inciso I

caixa l-00

und

)

5

\\

\

W
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230174

Cimento de ionômero de vidro, tipo:
restaurador, alta viscosidade, ativação:
autopolimerizável, aspecto físico: pó +

líquido, apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1,23/06 - Art
48, inciso l)

kit

1,75

Alavanca odontológica, material: aço

inoxidável, tipo: apical, características

adicionais: reta, referência: ne 301, 302, 303
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art

kit 3 peças

48, inciso I

70

176

Bisturi oftalmológico, material lâmina: aço

inoxidável, modelo: reto de 15", tamanho
lâmina: cerca de 1,5 mm, material cabo: c,

cabo plástico, esterilidade: estéril,

descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso I

caixa 100

und
110

177

Lamparina uso odontológico, material: aço

inoxidável, tipo combustível: álcool,
características adicionais: com tampa,
tamanho: grande (EXCLUSIVA PARA ME EPP

unidade

- LC1,23 - Art 48, inciso l)

6

178

Material p, isolamento dental, dique de

borracha, material: látex natural, tipo:
lençol de borracha pré-cortado, dimensão:
cerca de 1,4 x t4 cm, tipo uso : uso único,
descartável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23/OG - Art inciso l)

caixa com

26 und
170

179

Lima uso odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento: 21 mm, aplicação: digital,
tamanho: l,ê série,L5 a 40, componentes: c,

cursor, apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 723/06 - Art
48, inciso I

caixa 6

und
90

180

Lima uso odontclógico, material: aço
inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento: 25 mm, aplicação: digital,
tamanho: Ls série,15 a 40, componentes: c,

cLlrsor, apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

caixa 6

und
90

181

Lima uso odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento: 2'J, mm, aplicação: digital,
tamanho: ns 06, componentes: c, cursor
EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1 23/06 - Art

caixa 6

und
40

\

\"
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1.87

48, inciso l)

1,82

Lima uso odontológico, material: aço

inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,

comprimento: 25 mm, aplicação: digital,
tamanho: nq 06, componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

caixa 6

und
40

183

Lima uso odontológico, material: aço

inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,

comprimento: 21 mm, aplicação: digital,
tamanho: ne 08, componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

caixa 6

und
40

1.84

Lima uso odontológico, material: aço

inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,

comprimento: 25 mm, aplicação: digital,
tamanho: nq 08, componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

caixa 6

und
40

L85

Lima uso odontológico, material: aço

inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento: 21. mm, aplicação: digital,
tamanho: ns 10, componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art
48, inciso l)

caixa 6

und
40

186

Lima uso odontológico, material: aço

inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento: 25 mm, aplicação: digital,
tamanho: ne 10, componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

caixa 6

und
4A

Lima uso odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento: 21- mm, aplicação: digital,
tamanho: nq 15, componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -- LC 123106 - Art
48, inciso l)

caixa 6

und
40

Lima uso odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento: 25 mm, aplicação: digitai,
tamanho: ne 15, componentes: c, cursor
(EXCLUSTVA PARA ME Epp - LC 123106 - Nt
48, inciso l)

caixa 6

und
40

\

h"
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189

Lima uso odontológico, material: aço

inoxidável, modelo: hedstroem,
comprimento: 21. mm, aplicação: digital,
tamanho: 1s série,15 a 40, componentes: c,

cursor, apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

30
caixa 6

und

190

Lima uso odontológico, material: aço

inoxidável, modelo: hedstroem,
comprimento: 21, mm, aplicação: digital,
tamanho: 20 série,45 a 80, componentes: c,

cursor, apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48 inciso I

caixa 6

und
30

191

Lima uso odontológico, material: aço

inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento:
21. ffifr, aplicação: digital, tamanho: 1ê

série,15 a 40, componentes: c, cursor,

apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC L23106 - Art
48, inciso l)

caixa 6

und
110

192

Lima uso odontológico, material: aço

inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento:
2t ffiffi, aplicação: digital, tamanho: 2e

série,45 a 80, componentes: c, cursor,

apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC t23lO6 - Art
48, inciso l)

caixa 6

und
60

193

Lima uso odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento:
25 ffiffi, aplicação: digital, tamanho: 1e

série,15 a 40, componentes: c, cursor,
apresentaçãc: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

caixa 6

und
180

194

Lima uso odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: hedstroem,
comprimento: 31 mm, aplicação: digital,
tamanho: 2e serie,45 a 80, componentes: c,

cursoI apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art

170

48, inciso I

calxa 6

und

195

Lixa de acabamento e polimento dentário
de poliester com centro neutro tendo de um
lado a lixa com granulação media na cor
cinza e do outro granulação fina na cor
branca tendo dimensões 4mm x l,70mm

caixa 150

und
200

\
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com (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l)

196

Luva para procedimento não cirúrgico,

material: silicone, tamanho: grande,

características adicionais: sem pó, tipo:
ambidestra, tipo uso: descartável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC L23106 - Art
48, inciso I

caixa 100

und
200

191

Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex, tamanho: médio,

características adicionais: sem pó, tipo:
ambidestra, tipo uso: descartável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso I

caixa 100

und
650

198

Luva para procedimento não cirúrgico,
material: nitrile, tamanho: pequeno,

características adicionais: com pó, cor: com
cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

caixa 100

und
2.600

199

Luva para procedimento não cirúrgico,
material: nitrila, tamanho: extrapequeno,
características adicionais: sem pó, tipo:
ambidestra, tipo uso: descartável, modelo:
hipoalergica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

caixa 100

und
1.400

200

Modelo anatômico para fins didáticos,
material: acrílico, finalidade: material
educativo odontológico, tipo:
macroarcada,macro cárie,macro
periodontal, aplicação: treinamento,
características adicionais: macroescova
dental compondo o kit odontológico
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/O6 - Art
48, inciso l)

unidade 10

201

Máscara descartável uso geral, material:
polipropileno, tipo fixação: com clipe e
elástico , costura reforçada laterais,
características adicionais: com filtro
absorção bacterias , impurezas (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art48, inciso I

caixa 50

und
3.s00

202

Material restaurador intermediário kit
contendo 1 embalagem com 38g de pó
(oxido de zinco e polimetacrilato de metila)
e outra embalagem contendo 1.5 ml de

(99,5% eugenoí e O,S% de ácido

kit

tí, uido

1s0

\

\'
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acetico), para restauração temporária de

longa espera (até 02 (dois) anos) kit pó e
liquido. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

203

Óculos proteção, material armação:
policarbonato, tipo proteção: lateral,frontal,
tipo lente: anti-risco, cor lente: incolor,

aplicação: proteção geral, características

adicionais: com haste dobrável e regulável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

unidade 120

204

Óleo lubrificante para lubrificação interna
de turbinas, micromotores e instrumentos,
antes de cada ciclo de esterilização, para

alta e baixa rotação frasco com 200m1

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Arr
48, inciso l)

frasco 200

205

Polimixina b, composição: associada com

neomicina e hidrocortisona, concentração:
10.000ui + 5mg + L0mg,ml, uso: solução

otológica (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, incrso l)

frasco

10ml
220

206
Oxido de Zinco 50g (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 1.23/06 - Art 48, inciso l)
unidade 70

207

Embalagem p, esterilização, material: papel
grau cirúrgico, composÍção: c, filme
polímero multilaminado, gramatura ,

espessura: cerca cie 60 g,m2, apresentação:
rolo, componentes adicionais:
termosselante, tamanho: cerca de 10 cm,
componentes: c, indicador químico, tlpo
uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

bobina

100mt
10

208

Embalagem p, esterilização, material: papel
grau cirúrgico, composição: c, filme
polímero multilaminado, gramatura ,

espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação:
envelope, componentes adicionais:
autosselante, tamanho: cerca de 15 x 25 cm,
componentes: c, indicador químico, tipo
uso: uso único (EXCLUSTVA PARA ME Epp -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

Embalagem p, esterilização, material: papel
grau cirúrgico, composição: c, filme
polímero multilamina«Jc, gramatura ,
espessura: cerca de 60 g,m2, apresen tação

bobina

100mt

bobina

1,00mt
2A9

5

\
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rolo, componentes adicionais:

termosselante, tamanho: cerca de 30 cm,

componentes: c, indicador químico, tipo
uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

21.0

Embalagem p, esterilização, material: papel

grau cirúrgico, composição: c, filme
polímero multilaminado, gramatura ,

espessura: cerca de 60 9,m2, apresentação:
rolo, componentes adicionais:
termosselante, tamanho: cerca de 50 cm,

componentes: c, indicador químico, tipo
uso: uso único (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

bobina
100mt

5

2LL
Paramonoclorofenol, associação: cânfora,

aspecto físico: líquido (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

frasco

20ml
70

212

Pasta abrasiva, apresentação: grãos,

tamanho gráo: 2 a 4 microns, aplicação:
polimento final de porcelana e resina, tipo:
diamantada (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 120

213
Pasta profilática sem óleo e com flúor sabor
hortelã (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

723106 - Art 48, inciso l)

bisnaga

9og
300

21,4

Cimento odontológico, tipo: temporário,
composição: óxido de zinco e óleo,
característica adicional: sem eugenol,
aspecto físico: pasta + pasta, apresentação:
conjunto completo (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 1,23106 - Art 48, inciso l)

kit 20

215
Acessório para radiologia, tipo: placa de
fósforo, uso: periapical adulto (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC t23lo6 - Art 48, inciso l)

ca ixa 100

und
180

21,6

Acessório para radiologia, tipo: placa de
fósforo, uso: periapicai infantil (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

catxa com

100 und

Pasta profilática, composição básica: pedra
pomes, composição: lauril sulfato de sódio
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso i)

pote

120

217 20

218 160

Pinça odontoiógica, material: aço inoxidável,
tamanho: cerca de 17 cm, referência: 317,
indicação: clínica, aplicação: p, algodão,
esterilidade: autoclavável (EXCLUSIVA pARA

\
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219

Pinça cirúrgica, material: aço inox escovado,

modelo: adson, tipo ponta: serrilhada,

comprimento: 12 cm (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 26

220

Pinça odontológica, material: aco inoxidavel,

tipo: porta grampo, tipo ponta: curvo com

sulco, características adicionais: com trava,

aplicação: isolamento absoluto restaurações

odontológicas (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

t23106 - Art 48, inciso l)

unidade 40

221

Pinça odontológica, material: aço inoxidável,

tipo: muller, aplicação: para carbono

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

unidade 36

222

Pinos intra radiculares metálicos rosqueado

para apoio de restaurações e coroas

protéticas, pino de pe 01 de 6,5 mm

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

caixa 5

und
30

223

Pinos intra radiculares metálicos rosqueado
para apoio de restaurações e coroas
protéticas, pino de 6e 02 de 6,5 mm
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

caixa 5

und
30

224

Placa de vidro, espessura: 4 mm, diâmetro:
10 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade 80

225

Agulha odontológica, material:
polipropileno e aço inoxidável, aplicação:
hipodérmica , endodontia, indicação:

irrigação, dimensão: cerca de 30 g x 21- mm,
típo ponta : sem bisel, ponta romba, tipo
cânula: cânula angulada, adicional: c, cursoL
tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo
uso: uso único, descartável (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 170

226

Agulha odontológica, material:
polipropileno e aço inoxidável, aplicação:
hipodérmica , endodontia, indicação:
irrigação, dirnensão: cerca de 30 g x 27 mm,
tipo ponta : sem bisel, ponta romba, tipo
cânula: cânula angulada, adicional: c, cursoL
tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo
uso: uso único, descartável (EXCLUSIVA

PARA ME EP P - LC t23106 - Art 48, inciso l)

unidade 170

\
il
\
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221

Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo:
ryder, comprimento: cerca de 15 cm,

características adicionais: com ponta de

vídea (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106
- Art 48, inciso l)

unidade 90

228

Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo:
debakey, comprimento: cerca de 18 cm,

características adicionais: wídia, tipo uso:

reutilizável e autoclavável (EXCLUSIVA PARA

ME EPP -LC1,23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 90

229

Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo:
mayo hegar, comprimento: 1,4 cffi,
características adicionais: com ponta de

vídea (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106
- Art 48, inciso l)

unidade 60

230

Porta amálgama, material: náilon, tipo:
autoclavável, características adicionais:
mola em aço inoxidável (EXCLUSIVA PARA

unidade

ME EPP - LC 1,23106 - Art 48, inciso I

Pote odontológico, material: aço inoxidável,
formato: cilíndrico, características
adicionais: com tampa, tipo: dappen,
tamanho: medio (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

unidade

10

231 130

232

Regua - uso odontológico, modelo: plano de

fox, material: alumínio, característica
adicional: conjunto c, 2 peças, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1,23106 - Art 48, inciso l)

unidade 4

233

Resina composta fotopolimerizável a1 para

restaurações anteriores e posteriores,com
zircônia/sílica como carga inorgânica
contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz
orgânica apresenta propriedades físicas
diferenciada, fornece reduzida contração de
polimerização, menor tempo de
polimerização. apresenta na forma de
seringas com 4 gramas. (EXCLUSTVA PARA

ME EPP -LC1.23106 - Art 48, inciso t)

unidade 200

234 200

Resina composta fotopolimerizável a2 para
restaurações anteriores e posteriores,com
zircônia/sílica como carga inorgânica
contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz
orgânica apresenta propriedades físicas
diferenciada, fornece reduzida contração de
polimerização, menor tempo de

\

I

hpoiimerização. a resenta na forma de

unidade
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seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

200235

Resina composta fotopolimerizável a3. para

restaurações anteriores e posteriores,com

zircônia/sílica como carga inorgânica

contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz
orgânica apresenta propriedades físicas

diferenciada, fornece reduzida contração de

polimerização, menor tempo de

olimerização. apresenta na forma de

seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade

236

Resina composta fotopolimerizável b1 para

restaurações anteriores e posteriores,com

zircônia/sílica como carga inorgânica e

representa 60% em volume (sem silano)com

tamanho médio de partículas na faixa entre
0,19 a 3,3 mícrons contém bis-gma, udma e

bis-ema. a matriz orgânica apresenta
propriedades físicas diferenciada, fornece
reduzida contração de polimerização,

menor tempo de polimerizaçào. apresenta
na forma de seringas com 4 gramas, com
prazo de validade de 3 anos. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I

unidade 100

237

Resina composta fotopolimerizável b2 para

restaurações anteriores e posteriores,com

zircônia/sílica como carga inorgânica
contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz
orgânica apresenta propriedades físicas

diferenciada, fornece reduzida contração de
polimerização, menor tempo de
polimerização. apresenta na forma de

seringas com 4 gramas. (EXCLLiSIVA PARA

ME EPP -LC1.23/06 -A:'t48, inciso l)

unidade 110

238

Resina composta fotopolimerizável b3 para

restaurações nteriores e posteriores,com
zírcônia/sílica como carga inorgânica
contem bis-grna, udma e bis-ema. a matriz
orgânica apresenta propriedades físicas
diferenciada, fornece reduzida contração de
polimerização, menor tempo de
polimerização. apresenta na forma de
seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA

unidade

ME EPP - LC 3.23106 - Art48, inciso l)

100

u

\
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239

Resina composta fotopolimerizável ud para

restaurações anteriores e posteriores,com

zircônia/sílica como carga inorgânica

contém bis-gma, udma e bis-ema. a matriz
orgânica apresenta propriedades físicas

diferenciada, fornece reduzida contração de

polimerização, menor tempo de

olimerização. apresenta na forma de

seringas com 4 gramas. (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 160

240

Resina composta, tipo: fotopolimerizável,
tipo " bulk fill ", aspecto físico: fluída, baixa

viscosidade (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 350

241,

Resina microhibrida para restaurações de

dentes anteriores e posteriores bis- gma,

bis - ema, tegdma, udma e vidro de bário-
aluminio silicato silanizado. com
fluorescência e opalescência natural.

seringa ergonômica com tampa fixada ao

corpo. seringa de 4gr cor ea1 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 130

242

Resina microhibrida para restaurações de

dentes anteriores e posteriores, de bis-
gma, bis - ema, tegdma, udma e vidro de

bário-aluminio silicato silanizado com
fluorescência e opalescência natural.
seringa ergonômica com tampa fixada ao

corpo. seringa de 4gr cor ea2 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 130

243 150

244 39

Resina microhibrida para restaurações de
dentes anteriores e posteriores com bis-
gma, bis - ema, tegdma, udma e vidro de
bário-aluminio silicato silanizado.com
fluorescência e opalescência natural.
seringa ergonômica com tampa fixada ao
corpo. serínga de 4gr cor ea3 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23/06 - Art 48, inciso I

Seladora embalagem, material:
polipropileno, voitagem: 1.10,220 v,

funcionamento: manual, aplicação: vedação
envelope de esterilização em autoclave,
características adicionais: controlador
tempo de solda, selagem de 30 cm
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC L23106 - Art

unidade

I
h

48, inciso I

unidade
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245

Revelador radiológico, tipo: solução aquosa
pronta p, uso, aplicação: para

processamento manual (EXCLUSIVA PARA
unidade

ME EPP -LC1,2 6-Art48 inciso I

110

246

Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em

rolete, material: alvejado, purificado, isento

de impurezas, esterilidade: não estéril
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso I

pacote 100

und
6.500

247

Selante, tipo: para fóssulas e fissuras,

característica adicional: autopolimerizável,
aspecto físico: base + catalisador,
apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC t23106 - Art
48, inciso l)

Se ri nga )o 200

248 120

249

Agulha odontológica, material: aço

inoxidável siliconizado, aplicação: gengival,
anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta

: com bisel trifacetado, tipo conexão:
conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril,
descartável, apresentação: c, protetor
plástico e lacre (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

Seringa, material: polipropileno,
capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central
luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de
borracha, adicional: graduada, numerada,
tipo agulha: c, agulha 23 gx 1", componente
adicional: c, sistema segurança segundo
nr,32, esterilidade: estéril, descartável,
apresentação: embalagem individual
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

unidade

LC 123/06 - Art 48, inciso I

caixa 100

und
400

250

Seringa, material: polípropileno,
capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer
lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de
borracha, adicionai: graduada, numerada,
tipo agulha: c, agulha 23 gx 1", componente
adicional: c, sistema segurança segundo
nr,32, esterilidade: estéril, descartável,
apresentação: embalagem individual
(EXCLUSIVA PARA ME EPp - LC 123/06 - Art

400

48, inciso I

caixa 100

und

25L

Pasta moldagem, material básico: silicone
de condensação, características adicionais:
laboratorial, dura, cerca de 85 shore ,'a,' kir

of,t +SEba catapo SA d a rese np tação

5

\

h-,
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252

253

254

25s

256

257

conjunto completc (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

Descolador, material: aço inoxidável, tipc
fornrato: destaca periósreo, modelo:

sindesmótomo (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

Luva para procedimento não cirúrgico,

material: plástica, tamanho: tamanho único,

características adicionais: embalagent

individual, esterilidade: estéril, tipo uso:

descartável, modelo: ambidestra
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC L23106 - Art
48, inciso l)

Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução

aguosa, ccncentração: teor 1% de cloro

ativo (EXCLUSIVA PARA ME EPP -LC 123/06 -

Art 48, inciso l)

Sonda odontclógica, material: aço

inoxidável, tipo: expioradora, modeto: n9 01-,

tipo cabo: cabo nraciço (EXCLLISIVA PARA

ME EPP -LC123106 - Art48, inciso l)

Gloi'eto de sódio, princípio átivo::-0,9%__

soluçãc injetávei, aplicação: sisterna

fechado (EXCLUSIVA PARA iúE EPP - LC

1,23/06 - Art 48, incisc l)
Sugadores descartáveis com pontas

colcr"idas; atóxico, arcr"natizado (EXCLIJSIVA

PARA l\1E ÉPP - LC 123 C6 - Ari: 48, inciso l)

Suporte laboratório, r.raterial: metal, tipo:
tipo iglu, aplicação: coletor' de
perfurocortante, aciicional: depositor
coletor de 7 litros (EXCLUSIVA PARA lúE EPP

-LC1,n/AC -Art48, inciso i

Peças - equipanrento crdrtntológico,
material: t orracha, tipo: nnangueira prof,

aplicação: aparelho profilaxra dentái'ia
(EXCLUSiv',.A P/\RA fvlE rpp - LC 12:r/06 - Art

irrciso l)

Tesoura, riiatel'ial: açc ino:<id3vei,
comprimento;12 cm, tipo fronta: cu,'ya
romba, tipo. íris (EXCLUSIVA PÁRA t/iE Epp
t-C 123/06 - Art 48, inciso l)

Tesoula, materiai: aço ine.<iCável,
corlprimento: i5 ci:i, t;pc ponta: curva Ííira-
fina, tipo: standarcj tiXCLijSiVA irARA MF,

unidade

pct 100

und

frasco 1

litro

unidade

bolsa L

litro

unidade

unidade

unidade

unidade

300

140

500

10.500

60

60

50

]-

20

160

258

259 90

260

261

EPP - LC 123/06 - Ait 43, lncisc, i

unidade
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262

Tesoura, material: aço inoxidável,

comprimento: 15 cm, tipo ponta: r:eta fina-
fina, tipo: standard (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

unidade 70

263

Gas refrigerante odontológico, aplicação:

teste de vitalidade pulpar, apresentação:

aerosol, temperatura: cerca de -50'c
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC t23l}6 - Art.

48, inciso l)

spray

200m1
10

264
Vaselina sólida pomada. 15g (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 723106 - Art 48, inciso l)
unidade 100

265
Tira de Lixa de Aço 4mm. (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

caixa L2

und
1s0

266
Tira de Lixa de Aço 6mm. (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

caixa 12

und
150

267

Touca, tipo: descartável, material: tnt, cor:

branca, aplicação: cozinha industrial,
características adicionais: tamarrho únrco

com elástico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

pct 100

und
1.300

268
Lidocaína cloridrato, composição: associada

com epinefrina, dosagem: 2Yo + 1:100.000,
apresentação : injetável.

caixa 50

und
450

269

Lidocaína cloridrato, composição: associada

com epinefrina, dosagem: 2% + 1:l-00.000,
apresentação: injetável (EXCLUSIVA COTA

25% PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso lll)
Lidocaína 2To sem vasoconstritor 50 tubetes
cl 1.,8 ml (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l) 
i

caixa 50

und

caixa 50

und

1.350

270 110

271
Mepivacaína cloridrato, apresentação:
associada com epinefrina, dosagem: 2%o +

1:100.000

Mepivacaína cloridrato, apresentação:
associada com epinefrina, dosagem: 2Yo +

L:100.000 (EXCLUSIVA COTA 25% PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, incíso l)

caixa 50

und

caixa 50

und

187

272 2.363

273

Evidenciador dental, aplicação: p, placa

bacteriana, apresentação: pastilha
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

caixa 60

und
150

274
lodofórmio, composição: em éter etílico,
concentração: zyo, forma farmacêutica:
solução tópica, características adicionais:

unidade 120

\

h
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formulação especialmente manipulada
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 - Art
48, inciso l)

Autoclave, material: aço inox, tipo :

horizonta l, modelo: gravitacional, operação:

automática, digital, característica adicional:

sistemas de secagem e segurança, volume
câmara: cerca de 25 l, composição: sensores

temperatura e pressão, alarmes, outros
componentes: 4 bandejas

unidade 4

276

Autoclave, material: aço inox, tipo :

horizontal, modelo: gravitacional, operação:
automática, digital, característica adicional:
sistemas de secagem e segurança, volume
câmara: cerca de 25 l, composição: sensores

temperatura e pressão, alarmes, outros
componentes: 4 bandejas (EXCLUSIVA COTA

25% PARA ME EPP - LC 1,23106 - Art 48,

inciso lll) a

unidade 13

277

Mesa Auxiliar com 4 gaveteiros em

Poliestileno de Alto lmpacto (GC12, GCt4,
GC16 E GC20); Dimensões aproximadas:
45,5X31-,5x83cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, ínciso l)

unidade 33

278

Aparelho raios x, tipo aparelho: coluna base

móvel, aplicação: uso odontológico, tensão
alimentação: \10,220 v, amperagem:
corrente no tubo entre 7 e 9 ma, potência
cabeçote: tensão do tubo 70 kvp,
características adicionais: comando
eletrônico digital, cabo espiralado, potência:
potência aparente 1200 va (EXCLUSTVA

unidade 4

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I )

279

Aparelho para aferir pressão arterial adulto
com manômetro de alta precisão e

blindagem protetora contra choques
desregulagem com braçadeira de nylon em
tec-antialérgico resistente com fecho em
velcro (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC tZZlO1
- Art 48, inciso l)

10

unidade

280
2

281.

3

Aparelho para medir glicemia (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48i, inciso I

Equipamento odontológico, tipo: jato
bicarbonato e ultrassom, aspecto físico:
motor de bancada, material corpo: plástico

unidade

\

h
abs, indicação: rofilaxia t riodontia, unidade
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fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt,
componentes adicionais: reservatório pó,

ponteira removível autoclavável,

componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras,

pedal

282

Equipamento odontológico, tipo: jato

bicarbonato e ultrassom, aspecto físico:

motor de bancada, material corpo: plástico

abs, indicação: profilaxia , periodontia,
fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt,
componentes adicionais: reservatório go,

ponteira removível autoclavável,

componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras,
pedal (EXCLUSIVA COTAzs% PARA ME EPP -

LC723106 - Art 48, inciso lll) unidade

13

283

Bomba vácuo, material: aço carbono, vácuo
máximo: 700 mmhg, vazão livre: 20 l,min,
tensão: 220 v, características adicionais:
compressor hermético 1,6hp a base de óleo,
potência: 150 w (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LCL23l06 - Art 48, inciso l) unidade

14

284

Cadeíra odontológica, material: estrutura
âÇo, pintura eletrostática, material
estofamento: poliuretano injetado, alta
densidade, material revestimento: pvc

laminado sem costura, encosto: bi-
articulado, funcionamento: eletromecânico,
motorredutoÍ; isento óleo, posições: 4

movimentos + programadas, componentes:
caixa comando interna, pedal comando unidade

5

285

Cadeira odontológica, material: estrutura
âÇo, pintura eletrostática, material
estofamento: poliuretano injetado, alta
densidade, material revestimento: pvc

laminado sem costura, encosto: bi-
articulado, funcionamento: eletromecânico,
motorredutor, isento óleo, posições: 4
movimentos + programadas, componentes:
caixa comando interna, pedal comando
(EXCLUSTVA COTA 25% PARA ME EPP - LC

123106 - Art48, inciso ttl

Caneta baixa rotação, típo: contra ângulo,
relação transmissão: transmissão 64:1,,
torque: torque cerca de 15 n cm, troca de
broca: trava lt,fg, refrigeração s,
refrigeração, tipo cabeça: cabeça pequena,
a motor eletricc EXCLUSIVA PARA unidade

unidade

I

i

li

17

286

16

\

\

09

\/

I
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ME EPP - LCL23/06 - Art 48, inciso l)

287

Caneta alta rotação, material rolamento:
rolamento cerâmica, velocidade máxima:
velocidade máxima menor ou igual 400.000

rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de

brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão:
conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça padrão
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art
48, inciso l) unidade

12

288
Colete de proteção para raio x (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l) unidade
18

289

Compressor de ar odontológico, capacidade
reservatório: volume interno acima de 120 l,
características adicionais: isento óleo,
tanque pintura interna anticorrosiva,
voltagem: '1.10,220 v, componente adicional:
válvula de segurança, manômetro, dreno p,

água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l) unldade

5

290

Compressor de ar odontológico, capacidade
reservatório: volume interno até 80 l,

características adicionais: isento óleo,
tanque pintura interna anticorrosiva,
voltagem: 220 v, componente adicional:
válvula de segurança, manômetro, dreno p,

água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC123106 -
Art 48, inciso l) unidade

I

291

Compressor de ar odontológico, capacidade
reservatório: volume interno ate 40 l,

características adicionais: isento óleo,
tanque pintura interna anticorrosiva,
voltagem: 220 v, componente adicional:
válvula de segurança, manômetro, dreno p,

água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC t23l}6 -
Art 48, inciso l) unidade

3

292

Destilador água, capacidade: 4 l,h,
voltagem: 127,220 v, características
adicionais: potência 550 w , dimensões
aproximadas 27x33x2,60, aplicação: uso
odontológico, material: aço inoxidável
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 123/06 - Art
48, inciso l) unidade

10

293 10
Estojo instrumental cii.úrgico, material: aço I

§
inoxídável, formato retangulaL unidade
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Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

comprimento: 48 cm, largura: 28 cm, altura:
12 cffi, aplicação: perfurado (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

294

Estojo instrumental cirúrgico, material: aço

inoxidável, formato: retangular,

comprimento: 42 cm,largura: 18 cm, altura:
9 cm, aplicação: perfurado (EXCLUSIVA PARA

ME EPP -LCt23/06-Art48, inciso l) unidade

10

295

Equípamento odontológico; tipo:
fotopolimerizador, aspecto físico: motor de

bancada, material ponteira: ponteira fibra
ótica ou acrílico, material corpo: plástico

abs, fonte: luz led, instalação: bivolt,
componentes: protetor ocular (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l) unidade

34

296

Caneta baixa rotação, tipo: micromotor,
conexão: conexão borden 2 furos,
refrigeração: c, refrigeração interna,
rotação: cerca de 5.000 a 20.000 rpm
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC L23106 - Art

unidade48, inciso I

14

297

Mocho Odontológico, com regulagem da

inclinação e da altura do encosto por
alavanca independente, sistema a gás para

regulagem de altura do assento. Base
giratóría com cinco rodízios. Proteção do
encosto reforçada. (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 1,23/06 - Art 48, inciso l) unidade

22

298
Ponta pra Ultrasson 91
ME EPP - LC 123106 - Art unidade

(EXCLUSIVA PARA

inciso l)
65

299
Ponta pra Ultrasson 92 (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 723/06 - Art 48, inciso l)
65

300

Ponta pra Ultrasson g  (EXCLUSTVA PARA ME
EPP - LC 1-23/06 - Art 48, inciso l) unidade

65

301

Tambor de inox 1.4x1,2 (EXCLUSTVA PARA ME
EPP - LC 123106 - Art 48, inciso I unidade

7

302

Dispenser higienizador, material: plástico
abs, capacidade: 800 ffi1, tipo fixação:
parede, anti-furto, cor: branca, apiicação:
mãos, características adicionais: visor
frontal, para álcool em gel (EXCLUSIVA PARA

unidadeME EPP -LC1.23/06 -Art48 l, inciso I

40

303

Amalgamador Odontologico, capsular e

l. (EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC unidaded
2

\

k
{\
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Re gistro de Preços

123106 - Art 48, inciso l)

3. DA VALIDADE DA ATA
3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a
partir de 11 de Setembro de 2020, não podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Caberá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão
Permanente de Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional
e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal no

13, de 31 de março de 2015.

5. DOS PREÇOS REGTSTRADOS

5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários
desta Ata.

5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram
cotar os materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão
relacionados na ata de realização da sessão pública do Pregão Eletrônico no
008/2020, que é parte integrante desta Ata de Registro de preços,
independentemente de transcrição.

6. DA UTIL|ZAÇÃO OO REGTSTRO DE PREÇOS
6.1. Apresente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os
requisitos de publicidade, ficando o fornecedor" obrigado a atender todos os
pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

6.2- O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos
interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições
contidas no Edital do Pregão Eletrônico no 009/2020.

6.3. Em decorrência da publicação desta Ata. o participante do SRp poderá
firmar contrato com os fornecedores que tiveram os preÇos registrados, devendo
comunicar ao orgão gestor a recusa daquele erri fornecer os materiais no prazo
estabelecido pelos orgãos participantes.

6.4. o fornecedor terá o vazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da
convocação, para a assinatura do contrato; r

Çl
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6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpru o pruzo
estabelecido ou se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de
preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no instrumento
contratual. Neste caso, o orgão participante comunicará ao orgão gestor,

competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de classificação, os
demais fornecedores.

6.6. O detentor do registro de preços, durante o ptazo de validade desta Ata, fica
obrigado a:

6.6.1. Atender os pedidos efetuados pelos orgãos participantes do SRP;

6.6.2. Fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades
indicadas pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo
registrado;

6.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do
orgão gestor do registro de preços sobre a pretensão de orgão não participante
em aderir à presente Ata (carona).

7. DAS CONDTÇÕES cERAtS
7.1. As condiçÕes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores
registrados, sançÕes e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Termo de Referência e no Edital do pregão Eletrônico no 00g/2020.

8. DO DECRETO NO 03 DE 21 DE JANEIRO DE 2019

O Decreto no 03 de 21 de janeiro de 2019 alterou alguns dispositivos do
Decreto na 1312015 que trata sobre o Sistema de Registro de Preço, passando a
estabelecer que as aquisições e contratações não poderá exceder, por orgão ou
entidade, a cinquenta por cento do quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrado nesta Ata de Registro de preço, bem como
estabeleceu que o instrumento convocatoric preverá que o quantitativo
decorrente das adesões à ata de registro não poderão exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado, conforme disposto no art. 22, ss
30 e 40 do presente Decreto: u

\h
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipa! de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
sup erintendência de Registro de Preços

Art.221...1

§3o As aquisições ou as contrataçÕes adicionais de que

trata este artigo não poderá exceder, por orqão ou

entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatorio e reqistrado na ata de

reqistro de preços para o orgão gerenciador e para os

orgãos participantes.

§4
o O instrumento convocatório preverá que o quantitativo

decorrente das adesões à ata reqistro de preÇos não
poderá exceder, na totalidade. ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de reqistro de preÇos para o

orgão gerenciador e para os órgãos não participantes que

aderirem.

9. DA DTVULGAÇÃO
9.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do
Ítlunicípio, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pelo Orgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, pata ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

9.2. Registre-se que, no ârnbito do pregão, caso o primeiro colocado se recuse a
assinar o contrato, a Administração deve convocar os licitantes subsequentes
para negociar, na ordem de classtficação, sem que exista a obrigatoriedade
destes em igualar a proposta inicialmente vencedora, conforme disposto no art.
27 , § 30, do Decreto S4S0/0S e Decreto O13I2O1S

9'2'1. Att. 27, § 3o O vencedor da licitação que náo fizer a comprovação referida
no § 20 ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata
de registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de crassificação, pata, apos comprovados os requisitos
habilitatorios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de
preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominaçÕes legais.

9'3' Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois delida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatÍiz

Gomissão Permanente de Licitação
sup erintendência de Registro de Preços

PRESIDENTE DA

lmperatriz (tUA), 11 de setembro de2A20

SHAMARA GOMES DE SOUSA LEAL
SUPERINTENDENTE DE REGISTRO DE

PREÇOS DA CPL

i l,ül,r,Lr,, t,, /,y/r ctlrü
COSTA ASSI'NCAO DISTRIBU! DORA LTDA

t/
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PRÜCURAÇAO

OUTORGANTE: COSI-A ASSUNÇÃO ntSfnlBUIDORA LTD,{. inscrita no üNPJ

sob o no ü0.270.12ü/ü00ül-ü9. corn sedc na Rua Antônio de lv{irirndfl. uo.22l. baino

üentro. na cidade dc Imperatriz, Estado tlo N{aranhâo. nestc alo representado pelo (a)

sócioldiretor/procurudor. Sr.(a) Adilsrxr Luís Vitorino de Âssunçâei. llrnsileiro. Casirdo.

[nrpresrlrio , portudor (a) da ItC no I8638382ü01-3 e do CPF 3283lld$?3,.{$, rcsidente ü

durniciiiaclo na lLua da Assembleia , no 2?9 na cidnde de Intperatri;1. Ilstaelo eitt

Ir4aranhâ0,

OUTORC,4DO: Sr. (a) Wilcleelan da Costa Sousa nacionalidade, Brasileirs, Casado

Auxiliar Administrativo portador(a) do Rü no 02111626?0021J e do CIIF no

041.119.713-42, residcnte e donriciliaclo na Rua Il. no 2l . Bairro. Sur:are. na ciclade de

lmperntriz . Ilstado d* Mnranhão.

PODí:Rl1S: ao(s) qual (ais) cuntere amplos potleres parâ representri-lo {a) rm licitaçües

Publiças, na esÍi:ra, Municipal" Fçderal, Estadual, sendo Ptesercial e Hetrônicns.
poelcndo para tanto làzer retirarla rlc edital. perlir esclarecimentos. elç'tuar lan*es e

der:rais negociaçôes, assinar ut*s, deelaraçôes, proposta, visar docuureNo§. r*çeher

nntiticaçôes, interpeir recurso. rnanifcstru-sc quanto à ciesistônci* d*stc e pral"icar loriils
os denrais iilos iuercntes ao rel'erido üsrtâme.

Validade desta procuraçâo I ano.

lnrperalriz- (MA) l9 de Dezenibro de 20lg r

dt

Assunção ilistribuidora
Âtlilson Luis \/ilorino de Assunçio

Itü: t863821Jt0üI-J

cPF 3?8J8.Í,23{9

RECONIIECI[llENTO
ôc? Ttil

w
{E'

j{1
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REPÚBHCA FEDERATIVA DO BR,ASIL
ESTADO DA PARAÍBA

' CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRtMEtRo REGtsrRo crvrL DE NASctMENTo E oBrros E pRtvATtvo DE CASAMENToS, tNTERDtÇÕrs r rureles DA coMARcA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail : cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERV]çO DE AUTENTICAçÃO DtctTAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e
Tutelas com atribuiçâo de autenticar e reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identiícado individualmente em cada Código de Autenticação Digitall ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as LegislaçÕes e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 00312014, determinando a inserção de um código em todos os r -atos notoriais e registrais, a-ssim, cada Selo Digitát de Fiscalização Extrajucticial contém um código único lporexemplo: Seto Digiàl: ABCln4&-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http://corregedoria.§pb.jus.br/selo{igital/

A autenticação digital do documento Íaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COSTA
ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28tO'tl2O2O í3:04:46 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartórío Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10o e seus §§ 1o e 2o daMP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo
endereÇo de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para inÍormaçÕes mais detalhadas deste ato, acesse o site hllps://autdigital.azevedobastos.not.br e inÍorme o Codigo de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1439345

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site ate 28/01/202í í 0:01 :54 (hora local).

1Código de Autenticação Di gital: 11 3532001201 108 1 80468-1

'zLegislaçõesVigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n" 10.406i2002, Medida Provisória n"220012001, Lei Federal n" 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual n' 10.13212013 e Provimento CGJ N'003/2014.

O referído é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL .

OOO0Sb 1 d734fd94f057f2d69fe6bc0Sb9de3d52fa5c5d467eaed77f93ae7c521 709cacfe7e235632OddOfc84Ob506 1 930babdd954699df097833f3d27e0
1 d03d0a41 3f597Sf8dd29af1 057421 0200bc6
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBTTOS E PR|V_ATTVO DE CASAMENTOS, tNTERD|ÇÔES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

N

DECLARAçÃO DE SERVTÇO DE AUTENTICAÇÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçoes e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer Íirmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado indivídualmente em cada Código de Autenticaçáo Digital' ou na
reÍerida sequência, foi autenticados de acordo com as LegislaçÕes e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e seguÍança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 00312014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
X1X2) e dessa Íorma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser conÍirmada e veriÍicada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela Íoi realizada, a empresa COSTA ASSUNCAO OISTRIBUIDORA
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COSTA
ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 3OlO1l2O2O 08:20:11 (hora local) através do sistema de autenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10o e seus §§ 10 e 2o daMP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o CertiÍicado Digital do
titular do CaíÓrio Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informaçÔes maís detalhadas deste ato, acesse o site hllps://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Codigo de Consulta desta
Declaraçáo.

Código de Consulta desta Declaração: 1446739

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 28/01/202í 09:54:1 6 (hora local).

fCódigo de Autenticação Digital: 113532801200941310299-1
'zLegislaçôesVigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, Medida Provisória no 22001200'1, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual no 10.13212013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.
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Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br


