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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

superintendência de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO NO OO8/2O2O.CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 02í-F12020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL, vinculada 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

lmperatriz/N4A, 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 IVA 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 atribuiçáo que lhe confere o Decreto tVunicipal 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 A21-F 12020, publicada no
dia 22 de maio de 2020, abertura da sessão em 03 de junho de 2020, às 10:00h
(dez horas), Processo Administrativo 02.19.00.081412020 - SEMUS, resolve
registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1gg3 e suas
alterações, Decreto n.o 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal no. 10.520,
de 17 de julho de 2002, Decreto [t/unicipal no.02212007, Decreto Municipal no 13

de 31 de março de 2015, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por futura e eventual aquisição de MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS DE CONSUT\íO E PERIVIANENTE, PArA AtENdEr
as necessidades da Secretaria lvlunicipal de Saúde de !mperatriz (CEO
e SAUDE BUCAL), Oo Pregão Eletrônico no 008/2020, que é parte integrante
desta Ata, assim como a proposta vencedora, inclependentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAçÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDORES

2.1. Do quantitativo
\
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

superintendência de Registro de Prêços

IÍEM oescnrçÃo UND
oncÃos

PARTICIPANTES

onoÃos ruÃo

PARTICIPANTES

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 123106 - Art 48, inciso

r)

pct 100 und 60 120

2

Abridor boca, material: aço

inoxidável, tipo: mcivor 4 lâminas

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

123/06 - Art 48, inciso l)

u nidade 40 80

3

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

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - 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, ti po 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 l)

caixa 100

und
250 500

5

Alavanca odontológica, materlal:
aço inoxidável, tipo: seldin,

características adicionais: reta,

tamanho: infantil, referência: ne 2,

esterilidade:
autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23106 - Art 48, inciso l)

u n idade 80 160

6

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

características adicionais: reta,

referência: pe 2, esterilidade:
autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23106 - Art 48, inciso l)

u n idade 100 200

7

Álcool etílico limpeza de

ambientes, tipo: etílico hidratado,
aplicação: limpeza, concentração:
92,8"inpm, Frasco 1,,00

L.(EXCLUSTVA PARA rVE EPP - LC

u nidade 130 260

\
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Supe rintendência de Reg istro de Preços

L23/06 - Art 48, inciso l)

300 6008

Álcool etílico, tipo: hidratado, teor
alcoólico: 7O%_(70"91),

apresentação: líquido"Frasco

1000,00 ML.(ExcLUSlvA PARA ME

EPP - LC L23l06 - Art 48, inciso l)

u n idade

1.40 2809

Álcool etílico, tipo: hidratado, teor
alcoólico: 70%_(70'gl),
apresentação: gel"Frasco 500,00

ML.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

unidade

10

Alginato, tipo: tipo ii,

apresentação: pó, características

adicionais: presa

normaI.(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

lC D3lA6 - Art 48, inciso l)

pacote 1.20 240

1.L

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

- LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 45 90

1.2

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

impurezas, esterilídade: não

estéril, Embalagem 500,00 G.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

pacote 250 500

LJ

Alveolótomo, material: aço

inoxidável, tipo ponta: luer curvo,
características adicionais:

articulado, esterilidade:
autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 50 100

1.4

Alveolótomo, material: aço

inoxidável, tipo ponta: Iuer reto,
características adicionais:
articulado, esterilidade:
autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso l)

u nidade t0 140

15

Cimento odontológico, tipo:
tampão alveolar c, ação
cicatrizante, característica
adicional: sem eugenol, aspecto
físico: pasta(EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 130 a
v
i:

(

260

N
16

Benzocaína, concentração
uso: gel tópico, Pote

20,r/o,

1,2,00
u n idade 250 500 \i

[sie ciocuir:ento toi assirado Ciclitalrnertii J,'cr íere:a Cíistir:ü 3raí]di.
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatrlz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Reg istro de Preços

G.(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

L23/06 - Art 48, inciso l)

tl

Aplicador odontológico, aplicação:

p, cimento hidróxido de cálcio,

material: aço inoxidável,

ca racterísticas adicionais: cabo

longo, duplo, tipo ponta: ponta

angulada.(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23106 - Art 48, inciso l)

u nida de 70 140

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

L23106 - Art 48, inciso l)

caixa com

100

unidades

150 300

1.9

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

reutilizável, forma: u, aplicação:

esticar lençol borracha,

ca racterísticas adicionais:

isolamento dental.(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

u n idade 30 60

20

Matriz odontológica, material: aço

inoxidável, formato: fita,
apresentação: rolo 50cm, largura:

5 mm, tipo uso:

descartável.(EXCLUSIVA PARA ÍVE

EPP - LC L23106 - Art 48, inciso l)

unidade 10 140

2L

Matriz odontológica, material: aço

inoxidável, formato: fita,
apresentação: rolo 50cm, largura:

7 mm, tipo uso:

descartável.(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23/06 - Art 48, inciso l)

u nidade 70 140

22

Bandeja, material: aço inoxidável,

tipo: lisa, dimensões: cerca de 20 x
10xLcffi,esterilidade:
esterilizável.(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23106 - Art 48, inciso l)

u n idade 130 260

23

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

L23106 - Art 48, inciso l)

pacote 130 260

\
24

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
unidade 450 900 \

\,,
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

superintendência de Reg istro de Preços

esférica, tipo haste: haste regular,

tipo corte: corte médio,
numeração americana: 1011

(EXCLUSIVA PARA ME EPP LC

L23106 - Art 48, inciso l)

25

Broca alta rotação, materíal: aço

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

tipo corte: corte médio,

numeração americana:

1o12.(EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 450 900

26

Broca alta rotação, materíal: aço

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

tipo corte: cirúrgica, numeração

americana: 1014.(EXCLUSIVA PARA

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

r)

unidade 450 900

21

Broca alta rotação, material: aço

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

tipo corte: corte médio,
numeração americana:

1O15.(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

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

u nidade 4s0 900

28

Broca alta rotação, material: aço

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

tipo corte: corte grosso,

numeração americana:

1016.(EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC1,23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 450 900

29

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
cônica, característica adicional:
topo em chama, tipo haste: haste
regular, tipo corte: corte medio,
numeração americana:
2200.(EXCLUSTVA PARA ME EPP -
LC 1,23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 300 600

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.

unidade 300 600

\
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatÍaz
Comissão Permanente de Licitação

superintendência de Registro de Pre ços

308o.(EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

31

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 -

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

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:
31gs(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

123/06 - Art 48, inciso l)

u nidade 300 600

33

Broca a lta rotação, materia l:

ca rbíde, formato: esférica, tipo
haste: haste regular, tipo corte:
corte médio, numeração

americana 1: ref. 1,4.(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23106 - Art 48,

inciso l)

u nidade s20 1.040

34

Broca alta rotação, material:
carbide, formato: tronco cônica,

característica adicional: picotada,

tipo haste: haste longa, tipo corte:
cirúrgica, numeração americana L:

ref. 70L.(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 240 480

35

Broca a lta rotação, materia l:

ca rbide, formato: tronco cônica,

característica adicional: picotada,

tipo haste: haste longa, tipo corte:
cirúrgica, numeração americana 1:

ref. 702.(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

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.(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 24A 480

fsie iiocri*iento Íoi assír:adc <ligtilaintert* i:cr Iere::,t Crislii:a Brar:r.jt.
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

superintendência de Registro de Preços

3l

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

r)

u nidade 240 480

38

Broca baixa rotação, tipo: contra

ângulo, material; aço inoxidável,

formato: gates, referência: ref. 1,

comprimento: 28 mm. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23106 - 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 L23/06 - Art 48,

inciso l)

u nidade 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 123/06 - Art 48,

inciso l)

u nidade 50 100

41

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

formato: gates, referência: ref. 1,

comprimento: 32 mm. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48,

inciso l)

u nidade 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 1.23106 - Art 48,
inciso l)

u nidade 50 100

43

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

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

unidade 50 100

44

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

unidade 50 100

\

':l

ãs:e ik>cLrrxento loi assíftado disi!âlínsrtri pcr Tere:a Cristil:ü Brêírdt.

\

Página 8 de 92

,)
.*_ <s+



-s.ffi3
dflHl

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

superintendência de Registro de Preços

longa, referência: ref. L,

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

123/06 - 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

L23/06 - 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".
(EXCTUSIVA PARA ME EPP - LC

t23106 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

4l

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

formato: helicoidal, característica

adicional: largo, tipo haste: haste

longa, referência: ref. L,

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

L23106 - Art 48, inciso l)

u n ídade 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

L23/O6 - Art 48, inciso l)

u n idade 40 80

49

Broca baixa rotação, tipo: contra

ângulo, material: aço inoxidável,

formato: helicoidal, característica

adicional: largo, tipo haste: haste

lo nga, referência: ref. 3,

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

L23lO6 - Art 48, inciso l)

u nida de 40 80

50

Broca alta rotação, material: aço

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

u n idade 160 320 \j
[sir: iiocLrrr:ento foi assir:adc Cig;ilairnent* pcr íere;a (,íistil:á Brijr]Ct. N
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tipo corte: cirúrgica, numeração

americana; 1011. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC t23l\6 - Art 48,

inciso l)

51_

Broca alta rotação, material: aço

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

tipo corte: cirúrgica, numeração

americana: 1.012. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48,

inciso l)

u nidade 160 320

52

Broca alta rotação, material: aço

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

tipo corte: corte médio,
numeração americana: 1013.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23/06 - Art 48, inciso l)

u nidade 160 320

53

Broca alta rotação, material: aço

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

tipo corte; corte médio,
numeração americana: rc14

{EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23/O6 - 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

L23106 - Art 48, inciso l)

unidade l_60 320

55

Broca alta rotação, material: aço

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

tipo corte: cirúrgica, numeração

americana: 1016 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC t23lo6 - 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: 1-033

(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, ínciso l)

unidade 300 600

a

\
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51

Broca alta rotação, material: aço

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

regular, tipo corte: corte médio,

numeração americana: LA34

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

u n idade 300 600

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 l": ref. 1190f
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

L23/06 - Art 48, inciso l)

u nidade 300 600

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)

u nidade 250 s00

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 L23lO6 - Art 48, inciso l)

u nidade 2s0 s00

6L

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
chama, tipo haste: haste curta,
tipo corte: corte fino, numeração

americana 1: ref. 311Sf.(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23106 - Art 48,

inciso l)

unidade 150 300

62

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada,
característica adicional: conjunto,
tipo corte: corte fino, referência:
ref. : 1093, 1L12, 1.190, 2L35, 31,1,8,

3168 e 319s. (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23106 - Art 48, inciso l)

unidade 150 300

\
63

Broca alta rotação, material: aço

inoxidável diamantada, formato:
u n idade L40 280 \;

i:s:.1.: iÍi,.ci-ily:,iirio Íol assir:ado iiitilalrttentii 1;ur Tet'e:a Üristit:a §r'ar:dt.
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ESTADO DO MARAruNÃO
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Comissão Permanente de Licitação

Supe rintendência de Reg istro de Preços

N

)

pêra, tipo haste: haste regular, tipo
corte: corte médio, numeração

americana: 1149

64

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 L23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 60 120

65

Broca a lta rotação, materia l:

ca rbide, formato: esférica, tipo
haste: haste regular, tipo corte:

corte médio, numeração

americana 1: ref. 2. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123lOG - Art 48,

inciso l)

unidade 200 400

66

Broca a lta rotação, materia l:

ca rblde, formato: esférica, tipo
haste: haste regular, tipo corte:
corte médio, numeração

americana L: ref. 3 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

u n idade 150 300

67

Broca a lta rotação, materia l:

carbide, formato: esférica, tipo
haste: haste regular, tipo corte:
corte médio, numeração

americana 1: ref. 5 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 723106 - Art 48,

inciso l)

u n idade 150 300

68

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

ref. 6 (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 150 300

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 - LC 123/06 - Art 48, inciso

r)

u n idade L20 240

70

Broca alta rotação, material:

carbide, formato: cônica longa,

característica adicional: topo
u nidade 250 500

\

i
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Gomissão Permanente de Licitação
superintendência de Registro de Preços

arredondado, tipo haste: haste

regular, tipo corte: zekrya,

referência: ref. 151 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48,

inciso l)

7t

Broqueiro, material: alumínio,
modelo: estojo a berto,

capacidade: cerca de 15 brocas,

esterilidade: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 30 bU

72

Broqueiro, material: alumínio,
modelo: estojo aberto,
capacidade: cerca de 20 brocas,

esterilidade: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

t23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 130 260

73

Cabo bisturi, material: aço

inoxidável, tamanho: 1e

3.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23lO6 - Art 48, inciso l)

u n idade 100 200

74

Cabo bisturi, material: aço

inoxidável, tamanho: pQ 4,

aplicação: cirurgia (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48,

inciso l)

u n idade 100 200

75

Cabo espelho bucal, material: aço

inoxidável, formato: oitavado, tipo
uso: autoclavável (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - lC 123106 - Art 48, inciso

r)

u n idade 550 1.1_00

76

Cânula, material: aço inox,via de

silicone, tipo: dupla via,modelo
clássico, características adicionais:

aspiração 0,3mm , irrigação 0,6mm

{EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 40 80

71

Cânula, material: aço inoxidável,

tipo: frazier, formato: angulado,

uso: aspiração cirúrgica,

ca racterísticas adicionais: com

controle de sucção, comprimento:
19 cm, diâmetro ponta: 11 french
(EXCLUSIVA PARA ME EPP LC

L23lO6 - Art 48, inciso l)

unidade 90 180

\
78

Amálgama, tipo: alto teor de prata,

componentes: liga + mercúrio,

pacote (50

ca ps)
22 44 \;

iisic iiocuryl*ntr: ioi assir:adi: ii(italírlert* pcr Tele;a Crislir:r Brar:rit.
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Gomissão Permanente de Licitação
sup erintendência de Reg istro de Preços

apresentação: cápsula. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23106 - Art 48,

inciso l)

t9

Carbono para articular, material:

em papel, formato: formato de

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

apresentação: em folha,

Embalagem L2,00un (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48,

inciso l)

pacote 12

und
140 280

80

Cera odontológica, tipo: 7,

apresentação: caixa 18 lâminas,

peso: cerca de 220 B, cor:

vermelha,rosa, (EXCLUSIVA PARA

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

r)

caixa 18 und 40 80

81

Cera odontológica, tipo: utilidade,

apresentação: caixa 5 lâminas,
peso: cerca de 220 B, cor:

vermelha,branca. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

caixa 5 und 50 lUU

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 L23/06 - 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 723106 - Art 48,

inciso l)

kit 180 350

85

Cimento odontológico, tipo:
resinoso autoadesivo,
autocondicionante, ativação: dual,

u nidade 100 200
\
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superintendência de Registro de Prêços

composição: com flúor, aspecto

físico: base + catalisador,

apresentação: em seringas,

conjunto com pontas

misturadoras(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23/06 - Art 48, inciso l)

86

Clorexidina digluconato, dosagem:

0,2Yo, aplicação: solução tópica
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

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

u nidade 180 360

8l

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 - LC123/06 - Art 48, inciso

r)

u n idade 350 700

88

Compasso odontológico, material:

aço inoxidável, modelo: tipo de

willis.(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 1,23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 4 8

89

Compressa gaze, material: viscose

e poliéster, dimensões: cerca de

7,5 x7,5 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 L23/OG - Art 48, inciso l)

pacote 500

und
1.000 2.000

t

!
t,

:

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

L23106 - Art 48, inciso l)

Embalagem

4 unid
20 4A

9L

Condicionador dental, tipo: ácido

fosfórico, concentração: 37 Yo +

clorexidina 2%o, aspeclo físico: gel,

Seringa 2,50 ML.(EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso

r)

pacote 3
unid

500 1.000

\

i

:
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Comissão Permanente de Licitação

superintendência de Reg istro de Preços

92

Cone endodôntico, tipo: calibrado,

material: guta-percha, calibre: ne

20, comprimento: 28 mm,

apresentação: refil (tubo),

Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC L23lO6 - Art 48,

inciso l)

caixa 120

und
50 100

93

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

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

Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

caixa 120

und
s0 100

94

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

30, comprimento: 28 ffiffi,

apresentação: refil (tubo),

Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23106 - Art 48,

inciso l)

caixa 120

und
50 100

95

Cone endodôntico, tipo: calibrado,

material: guta-percha, calibre: na

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

Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC L23lO6 - Art 48,

inciso l)

caixa 120

und
50 100

96

Cone endodôntico, tipo: calibrado,

material: guta-percha, calibre: ns

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

91

Cone endodôntico, tipo: acessório,

material: guta-percha, calibre: mf,

comprimento: 28 ffiffi,
apresentação: estojo 120 pontas

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23lO6 - Art 48, inciso l)

caixa 120

und
100 200

98

Cone endodôntico, tipo:
absorvente, material: papel,

calibre: 1a série, comprimento: 28

ffiffi, apresentação: estojo 120
pontas, característica adicional:
sortida, esterilidade: estéril,

caixa 200

und
100 200

f siÊ Cocuryis,lto Íoi assir:ado Cigitalnreite pir Ter-e:a Crlstirâ Bi'zírct.

\

Página 16 de 92

\



.,:;'..,i{';
- ct.l
*À

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz

Gomissão Permanente de Licitação
superintendência de Reg istro de Preços

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

99

Cimento odontológico, tipo:
restaurador provisório, ativação:

fotopolimerizável, aspecto físico:
pasta tipo resina, Pote 20,009
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

u n idade 200 400

100

Cuba uso hospitalar, material: aço

inox, formato: redondo,
capacidade: cerca de 150 ml

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23/06 - Art 48, inciso l)

u nidade 70 1,40

101

Cuba uso hospitalar, material: aço

inox, formato: redondo,

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

L23lO6 - Art 48, inciso l)

u n idade 40 80

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)

u n idade 20 40

103

Cunha odontológica, material:
madeira, tipo: anatômica,
aplicação: restauração

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

L23/06 - Art 48, inciso l)

caixa 100

und
90 180

1.O4

Cureta periodontal, material: aço

inoxidável, tipo: gracey, modelo:
ne 5-6, caracterÍsticas adicionais:

cabo oco (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23/06 - Art 48, inciso l)

u n idade 140 280

105

Cureta periodontal, material: aço

inoxidável, tipo: gracey, modelo:
pQ L3-L4, características

adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

unidade 60 120

106

Cureta periodontal, material: aço

inoxidável, tipo: mine gracey,

modelo: ne 1'L-L2, características
adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC L23lO6 - Art 48,

inciso l)

u nidade 70 140

(:

i
(

i
:

\
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1,O1

Cureta periodontal, material: aço

inoxidável, tipo: mine gracey,

modelo: pe 7-8, características

adicionais: cabo oco (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48,

incíso l)

u nidade 7A t4a

108

Arco ortodôntico intraoral,

material: níquel , titânio, formato:
redondo, característica adicional:
curva spee reversa, arcada:

superíor (EXCLUSIVA PARA ME EPP

- LC 123106 - Art 48, inciso l)

u n idade 2 4

109

Cureta periodontal, material: aço

inoxidável, tipo: molt,

ca racterísticas adicionais: cabo oco

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

t23106 - Art 48, inciso l)

unidade 70 1.40

110

KIT ACABAMENTO/POLIMENTO

DE RESINA COMPOSTAS

CONTENDO 06 PONTAS DE

BORRACHA AB RASIVAS EM

vÁRros FoRMATOS (02

TORPEDOS,0l TAÇA, 01 LENTILHA

E 02 ESFERAS). (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso

r)

kits 40 80

111

Edta, composição: trissódico,

concentraçã o: 20o/o, aspecto físico:

líquido (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 723106 - Art 48, inciso l)

frasco 90 180

112

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

dentina, modelo: p9 05,

esterilidade: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23/06 - Art 48, inciso l)

u nidade 150 300

113

Escova de robson, tipo ponta:

cônica, uso: contra-ângulo, cor:

branca (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

u n idade 330 660

§

i:

1L4

Escova dental, material cerdas:

náilon, material cabo: plástico, tipo
cabo: reto, formato cabeça:

retangular, com cantos

arredondados, aplicação: adulto,
ca racterísticas adicionais cabo:

u nidade 2s.s00 s 1,000

\

\
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ligeiramente flexível,
ca racterísticas 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

t)

115

Escova dental, material cerdas:

nailon e polieste; material cabo:
plástico, tipo cabo: curto e

anatômico, tipo cabeça: pequeno,

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

l23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 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

adicionais: com mínimo 3 tufos e

descartável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 65 130

L17

Escova de robson, tipo ponta: taça,

uso: contra-ângulo, cor: branca
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

LB/A6 - Art 48, inciso l)

unidade 230 460

1t8

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

características adicionais: duplo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23/06 - Art 48, inciso l)

u n idade 60 1 20
(

d

I

119

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

PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48,

inciso l)

u nidade 40 80

120

Espátula odontológica, material:
aço inoxidável, modelo: tipo 7, tipo
uso: ceroplastia , escLrltLrra,

características adicionais: duplo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP LC

L23/OO - Art 48, incíso l)

u n idade 7A 140

(

121.

Espelho bucal, material: aço

inoxidável e espelho, tipo: plano,

tamanho: 6e 3, uso: encaixe

u nidade 230 460

\

.:

l_r
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universal, tipo uso: autoclavável,

apresentação: embalagem
individual (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23106 - Art 48, inciso l)

122

Espelho bucal, material: aço

inoxidável e espelho, tipo: plano,

tamanho: pQ 5, uso: encaixe

universal, tipo uso: autoclavável,

apresentação: embalagem
individual (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23lO6 - Art 48, inciso l)

u n idade 280 s60

1.23

Espelho de mão grande com cabo
para uso odontologico 10x15

(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

L23lO6 - Art 48, incíso l)

unidade 30 60

1.24

Eucaliptol, aspecto físico: líquido

incoloç 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

- LC123/06 - Art 48, inciso l)

u n idade 80 160

125

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)

u n idade 21.0 420

126

Fio de suturâ, material: seda

trançada, tipo fio: 3-0, cor: preta,

comprimento: cerca de 45 cm, tipo
agulha: L,2 círculo cortante,
comprimento agulha: cerca t,5
cffi, esterilidade: estéril
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

LnlA6 - 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

cm, tipo agulha: 3,8 círculo

cortante, comprimento agulha: 1,9

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

L23lO6 - Art 48, inciso l)

CA IXA 200 400

128

Fio dental, material: políamida,

comprimento: 500 m,

características adicionais:

rolo 130 260 u
! a i ir11)irl1l ktr .'r:,tr,l({} d,<liialrnertt* pr:r f er+:it CIrst;rrü iJraÍrijt.
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encerado, aromatizado e extra-fino
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

1.29

Fio dental, material: fibra especial,

comprimento: 25 m,

características adicionais: ptfe
(mono filamento) (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

u n idade 5.000 10.000

130

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
(EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC

L23lO6 - Art 48, inciso l)

caixa cl 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 123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 110 220

1.32

Banda ortodôntica, material: aço

inoxidável, tipo: tipo fita, largura:

4,50 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP

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

embalagem

com 50

unidades

200 400

133

Fita adesiva, material: crepe, tipo:
monoface, largura: L9 ffiffi,
comprimento: 50 m, espessura:

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

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 600 L.200

1.34

Fixador para raio x (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 723106 - Art 48,

inciso l)

frasco 475
ml

110 220

13s

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

tixotrópico, ca racte rística

adicional: acidulado (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

frasco 200m1 280 s60
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inciso l)

136

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

adicionaÍs: molares inferiores
ambos os lados (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - At1 48, inciso

r)

unidade 40 80

131

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

L23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 40 80

138

Fórceps odontológico, material:

aço inoxidável, tlpo: infantil,
número: 18 l, características

a d icio na is: mola res su pe rio res

lado esquerdo, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 4A 80

139

Fórceps odontológico, material:

aço inoxidável, tipo: infantil,
número: 1Bd, características

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

L23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 40 80

1.40

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

número: 68, características

adicionais: extração de raízes

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

M E E PP - LC 123/06 - Art 48, inciso

r)

u nidade 40 80

14L

Fórceps odontológico, material:
aço inoxidável, tipo: infantil,
número: 69, características

adicionais: raízes superiores e

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

L23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 70 1,40

1,42

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

adicionais: molares inferiores

u nida de 70 140

\
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ambos os lados (EXCLUSIVA PARA

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

r)

1,43

Fórceps odontológico, material:

aço inoxidável, tipo: adulto,

número: 18 l, características

adicionais: molares superiores

lado esquerdo, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC t23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 70 140

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 123/06 - Art 48, inciso

r)

u nldade 35 70

145

Fórceps odontológico, material:

aço inoxidável, tipo: adulto,

número: 69, caracterÍsticas

adicionais: raízes superiores e

inferiores, tipo uso: autoclavável

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

t23lj6 - Art 48, inciso l)

u nidade 70 140

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

L23lO6 - Art 48, inciso l)

u nidade 70 1.40

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 123106 - Art 48, inciso l)

u n idade 80 150

148

Fórceps odontológico, material:

aço inoxidável, tipo: adulto,

número: !57, características

adicionais: pré-molares, incisivos e

raízes inferiores, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 80 160

l:

i
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1.49

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

odontológico (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23/06 - Art 48, inciso l)

u nidade 60 1.20

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 723106 - Art 48,

inciso l)

u nidade 50 100

151

Desinfetante, composição: à base

de quaternário de amônio,
ca racterísticas adicionais: com

aroma, princípio ativo: cloreto
alquil dimetil benzil amônio
+tensioativos, teor atlvo: teor ativo
em torno de 0,4% (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23106 - Art 48,

inciso l)

1 litro 230 460

1.52

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

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

r)

pacote 200 400

153

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

PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48,

inciso l)

pacote 150 300

154
Gesso - uso odontológico, tipo:
pedra tipo lll (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23106 - Art 48, inciso l)
1KG 150 300

155

Gluconato de clorexidina 0,t2%
250m1 (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

fra sco 200 400

1s6

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

reutilizável, tamanho: 12a,

finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

lC 123106 - Art 48, inciso l)

u n idade 40 80

1.57

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

reutilizável, tamanho: 1.3a,

finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

unidade 40 80

\
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LC 123/06 - Art 48, inciso I)

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)

u n idade 40 80

159

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

reutilizável, tamanho: 20!,
finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

u nidade 40 80

160

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)

u nidade 40 80

16L

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

reutilizável, tamanho: 202,
finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

lC t23l16 - Art 48, inciso l)

unidade 40 80

162

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

reutilizável, tamanho: 203,

finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

lC 123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 20 40

1

*

163

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

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

LC 123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 20 40

1.64

Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:
reutilizável, tamanho: 206,
finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME Epp -
LC L23/A6 - Art48, inciso t)

unidade 30 60

165
Grampo uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo uso:
reutilizáve tamanho: 207

unídade 30 60

i
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finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

lC LZ3|O6 - Art 48, inciso l)

166

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

reutilizável, tamanho: zLO,

fÍnalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

u n idade 30 60

1.67

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

reutilizável, tamanho: 2!!,
finalidade: isolamento absoluto do

dente {EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 1,23106 - Art 48, inciso l)

unidade 30 60

168

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

reutilizável, tamanho: 2L2,

finalidade: isolamento absoluto do

dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

u n idade 30 60

169
Haste flexível (EXCLUSIVA PARA ME

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

110

Hidróxido de cálcio, aspecto físico:
pó ou cristal fino branco, fórmula
química: ca(oh)2, peso molecular:
74,O9 g,mol, grau de pureza:

pureza mínima de 95%,

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

L23106 - Art 48, ínciso l)

frasco 10g 200 400

I

111.

Desinfetante, composição: à base

de hipoclorito de sódio, teor ativo:
teor mínimo de 1%, forma física:
solução aquosa (EXCLUSIVA PARA

M E E PP - LC 123/06 - Art 48, inciso
r)

L litro 5 10

172

lndicador químico, classe: classe v,

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

esterilízação a vapor (EXCLUSTVA

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

caixa 100

und
5 10

\
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173

lndicador biológico, tipo: segunda
geração, apresentação:

autocontido, ampola com meio de

cultura, espécie: bacillus

stearothermophillus,
características adicionais: resposta

em 24 horas, aplicação: para

esterilização a vapor (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23106 - Art 48,

inciso l)

caixa 100

und
5 10

174

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

ativação: autopolimerizável,
aspecto f ísico: pó + líquido,
apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

t23106 - Art 48, inciso l)

kit 230 460

Lt5

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

características adicionais: reta,

referência: ;"1e 301, 302, 303

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23lO6 - Art 48, ínciso l)

kit 3 peças 7A 1,40

116

Bisturi oftalmológico, material
lâmina: aço inoxídável, modelo:
reto de t5', tamanho lâmina: cerca

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

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

caixa 100

und
110 220

117

Lamparina uso odontológico,
material: aço inoxidável, tipo
co mbustível : á lcool, características
adicionais: com tampa, tamanho:
grande (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 6 t2

178

Material p, isolamento dental,
dique de borracha, material: látex
natural, tipo: lençol de borracha
pré-cortado, dimensão: cerca de
14 x 1,4 cm, tipo uso : uso único,
descartável (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC L23/06 - Art 48, inciso r)

caixa com 26

und
170 340

1.79

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo: tipo kerr
flexível, comprimento; 2L ffiffi,
a dir I tamanho: 13

caixa 6 und 90 180

\
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série,1-5 a 40, componentes: c,

cursor, apresentação: conjunto

completo (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23lo6 - 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 1,23106 - Art 48, inciso l)

caixa 6 unc 90 180

181

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

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

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

L23/06 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 40 80

182

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

L23lO6 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 4A 80

183

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

flexível, comprimento: 2l hffi,
aplicação: digital, tamanho: ne 08,

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

L23106 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 40 80

1,84

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo: tipo kerr
flexível, comprimento: 25 ffiffi,
aplicação: digital, tamanho: ns 08,
componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso I )

caixa 6 und 40 BO

185

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo: tipo kerr
flexível, comprimento: 2L ffiffi,
aplicação: digital, tamanho: ne 1,0,

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

1.23/06 - Art 48l, inciso l)

caixa 6 und 40 80

l:i
\
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186

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

flexível, comprimento: 25 mm,
aplicação: digital, tamanho: na 10,

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

L23lO5 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 40 80

1.81

Lima uso odontológico, material:
aço inoxidável, modelo: tipo kerr
flexível, comprimento: 2L ffiffi,
aplicação: digital, tamanho: ne 15,

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

t23106 - 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 L23/OG - Art 48, inciso l)

caixa 6 unc 30 60

190

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

série,45 a 80, componentes: c,

cursor, apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA ME
f PP - LC 123/06 - Art 48, inciso t)

caixa 6 und 30 60

191

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

l23lOS - Art 48, inciso I )

caixa 6 unC 110 220

:

l\
192

Lima uso odontológico, material:
a o inoxidável, modelo: ti Kerr,

caixa 6 unC 60
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comprimento: 2L mm, aplicação:

digital, tamanho: 2a série,45 a 80,

componentes: c, cursor,

apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

193

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

comprimento: 25 mm, aplicação:

digital, tamanho: 1e série,15 a 40,

componentes: c, cursor,

apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

caixa 6 und 180 360

194

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

aplicação: digital, tamanho: 2e

série,45 a 80, componentes: ct

cursor, apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23/06 - 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

1-70mm, com (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LCt23l06 - Art 48, inciso
r)

caixa 150

und
200 400

196

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

L23/06 - Art 48, inciso I )

caixa 100

und
200 400

1.91

Luva para procedimento não
cirúrgico, material: látex, tamanho:
médio, características adicionais:
sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso:
descartável (EXCLUSTVA PARA ME
EPP - LC - Art 48, inciso I )

caíxa 100

und
650 1.300

198
Luva para procedimento não

material: nitrile,cirúrgico,
tamanho: caracte rísticas

caixa 100

und
2.600

\
5,200

üÍi:e .iÔcLtyieírio loi assjr:acjc Ciqilalrrieirtrr plr Terc;a Crislir:a üralr.:t.

\

N

Página 30 de 92

LJT3



"d-ã-s#l
s*w

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipa! de lmperatriz

Gomissão Permanente de Licitação
Supe rintendência de Reg istro de Preços

adicionais: com pó, cor: com co[
tipo: ambidestra, tipo uso:

descartável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23l06 - Art 48, inciso l)

199

Luva para procedimento não

cirúrgico, material: nitrila,

tamanho: extrapequeno,

características adicionais: sem pó,

tipo: ambidestra, tipo uso:

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

t23lo6 - Art 48, inciso l)

caixa 100

und
1.400 2.800

200

Modelo anatômico para fins

didáticos, material: acrílico,

finalidade: materíal educativo
odontológico, tipo:
macroarcada,macro cárie,macro
periodontal, aplicação:

treinamento, características

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

LBIA6 - Art 48, inciso l)

u n idade 10 20

20t

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 tZ3/06 - Art 48, inciso l)

caixa 50 und 3.500 7.000

202

Material restaurador intermed iário
kit contendo 1 embalagem com

38e de pó (oxido de zinco e

polimetacrilato de metila) e outra
embalagem contendo 15 ml de
líquido (99,5o/o eugenol e 0,5% de
ácido acetico), para restauração

temporária de longa espera (até 02
(dois) anos) kit pó e liquido.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso I )

kit 150 300

203

Oculos proteção, material
armação: policarbonato, tipo
proteção: lateral,frontal, tipo
lente: anti-risco, cor lente: incolor,
aplicação proteção geral,

u nidade 120 240

\
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características adicionais: com

haste dobrável e regulável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - 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

L23106 - 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 723106 - Art 48,

inciso l)

frasco 10ml 220 440

246
Oxido de Zinco 50g (EXCLUSIVA

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

inciso l)
u nidade 70 1.40

207

Embalagem p, esterilização,

material: papel grau cirúrgico,
composição: c, filme polímero

multilaminado, gramatura ,

espessura: cerca de 60 9,fr2,
apresentação: rolo, componentes
adicionais: termosselante,
tamanho: cerca de 10 ch,
componentes: c, indicador
químico, tipo uso: uso único
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

bobina

L00mt
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 de
15 x 25 cffi, componentes: c,

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

lC 123106 - Art 48, inciso t)

bobina

100mt
10 20

209
Embalagem p,

material: papel
esterilização,

grau cÍ rúrgico,
bobina

100mt
5 10 \j

l
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composição: c, filme polímero

multilaminado, gramatura ,

espessura: cerca de 60 8,fr2,
apresentação: rolo, componentes

adicionais: terrnosselante,
tamanho: cerca de 30 cffi,

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

L23/06 - Art 48, ínciso l)

2to

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 cffi,

componentes: c, indicador
químico, tipo uso: uso único

{EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

L23/O6 - Art 48, inciso l)

bobina

100mt
5 10

21,1,

Paramonoclorofenol, associação:

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

123/06 - Art 48, inciso l)

frasco 20ml 70 1,40

2t2

Pasta abrasiva, apresentação:
grãos, tamanho grão: 2 a 4

microns, aplicação: polimento final

de porcelana e resina, tipo:
diamantada (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23/06 - Art 48, inciso l)

u nidade 1.20 240

:

21.3

Pasta profilática sem óleo e com

flúor sabor hortelã (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

bisnaga 90g 300 600

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 723/06 - Art 48,
inciso l)

kit 20 40

a

:

215
Acessório para radiologia, tipo:
placa de fósforo, uso: periapical
adulto (EXCLUSIVA PARA ME Epp -

caixa 100

und
180 360

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

2L6

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

infantil (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

caixa com

100 und
1.20 240

211

Pasta profilática, composição
básica: pedra pomes, composição:

lauril sulfato de sódio (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48,

inciso l)

pote 20 40

21.8

Pinça odontológica, material: aço

inoxidável, tamanho: cerca de 17

cfi, referência: 3\7, indicação:

clínica, aplicação: p, algodão,

esterilidade: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 160 320

219

PinÇa cirúrgica, material: aço inox

escovado, modelo: adson, tipo
ponta: serrilhada, comprimento:
L2 cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 26 52

220

Pinça odontológica, material: aco

inoxidavel, tipo: porta grampo,

tipo ponta: curvo com sulco,

ca racterísticas adicionais: com

trava, aplicação: isolamento
absoluto restaurações

odontológicas (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 173/06 - Art 48, inciso

r)

u nidade 4A 80

221.

Pinça odontológica, material: aço

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

EPP - LC L23/O6 - Art 48, inciso l)

u nidade 36 12

222

Pinos intra radiculares metálicos
rosq uea do pa ra a poio d e

restaurações e coroas protéticas,
pino de pe 01 de 6,5 mm
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

caixa 5 und 30 60

223

Pinos intra radiculares metálicos
rosqueado para apoio de
restaurações e coroas protéticas,
pino de pe 02 de 6,5 mm

ÍVA PARA ME EPP - LC

caixa 5 unc 30 60

\
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L23106 - Art 48, inciso l)

unidade 80 160224

Placa de vidro, espessura: 4 mm,

diâmetro: L0 mm (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48,

inciso l)

340u n idade 170225

Agulha odontológica, material:
polipropileno e aço inoxidável,

aplicação: hipodérmica ,

endodontia, indicação; irrigação,

dimensão: cerca de 30 g x 2L mm,

tipo ponta : sem bisel, ponta

romba, tipo cânula: cânula

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

slip, tipo uso: uso único,

descartável (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC l23l06 - Art 48, inciso l)

unidade 170 340226

Agulha odontológica, material:
polipropileno e aço inoxidável,

aplicação: hipodérmica ,

endodontia, indicação: irrigação,

dimensão: 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

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

227

Porta-agulha, material: aço

inoxidável, tipo: ryder,

comprimento: cerca de 1-5 cm,

ca racterísticas adicionais: com
ponta de vídea (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC lnlA6 - Art 48, inciso
r)

u n idade 90 180

228

Porta-agulha, material: aço

inoxidável, tipo: debakey,
comprimento: cerca de L8 cm,
características adicionais: wídia,
tipo uso: reutilizável e autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

n3lA6 - Art 48, Inciso l)

u nidade 90 180

229
Porta-agulha,

inoxidável, tipo
comprimento:

material
mayo

14

aço

hegar;

CD,

unidade 60 120

\

íis:e ilocui'r:ento Íoi assinacio diq;taln)eiltr] pcr Tele;a Crislii:a Br:rr:rit.

Página 35 de 92

h

. d*,.r
.,.: !

çqW *.,rt.i .\,-. .. rrs I



wffi*'-§
d-frt.i

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
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superintendência de Registro de Preços

características adicionais: com

ponta de vídea (EXCLUSIVA PARA

M E E PP - LC 723106 - Art 48, inciso

r)

230

Porta amálgama, material: náilon,
tipo: autoclavável, características

adicionais: mola em aÇo inoxidável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 10 20

23L

Pote odontológico, material: aço

inoxidável, formato: cilíndrico,

ca racterísticas adicionais: com

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

LC 123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 130 260

232

Régua - uso odontológico, modelo:
plano de fox, material: alumínio,
ca racterística adiciona I : conjunto c,

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

L23lO6 - Art 48, inciso l)

u nidade 4 8

233

Resina composta fotopol imerizável

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

L23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 200

234

Resi na com posta fotopol imerizável

a2 para restaurações anteriores e

posteriores,com zircônia/sílica

como carga inorgânica contem
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

1.23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 200 400

\
N
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23s

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

L23106 - Art 48, inciso l)

u n idade 200 400

236

Resi na com posta 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 bís-gma, udma e

bis-ema. a matriz orgânica

apresenta propriedades físicas

diferenciada, fornece reduzida

contração de polimerização,

menor tempo de polimerizaçáo.
apresenta na forma de seringas

com 4 gramas, com prazo de

validade de 3 anos. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 723106 - Art 48,

inciso l)

unidade 100 200

-c

231

Resi na com posta 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

L23106 - Art 48, inciso l)

unidade 110 220

238
Resina composta fotopol imerizável
b3 para restaurações nteriores e
posteriores,com zircônia/sílica

unidade 100 200 \l

t)
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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.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC

123106 - Art 48, ínciso l)

239

Resi na com posta fotopol imerizável

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 oe

polimerização, menor tempo de

olimerização. apresenta na forma
de seringas com 4 gramas.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

unidade 160 320

240

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

viscosidade (EXCLUSIVA PARA ME

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

u n idade 350 700

241.

Resina microhibrida para

restaurações de dentes anteriores
e posteriores bis- gma, bis - ema,

tegdma, udma e vidro de bário-
aluminio silicato silanizado. com

f luorescência e opa lescência
natural. seringa ergonômica com
tampa fixada ao corpo. seringa de
4gr cor eal (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC I23106 - Art 48, inciso l)

unidade 130 260

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

u nidade 130 260

f;s:e iiscurr:ento ioi assir:ado CiçilaiínÊntii »ur Tere:a üristi»a B:^âí:íjt. I
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EPP - LC L23106 - Art 48, inciso l)

150 300243

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

LBIA6 - Art 48, ínciso l)

u nidade

u nidade 39 78244

Seladora embalagem, material:
polipropileno, voltagem: 71.O,22A

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 123106 - Art 48,

inciso l)

u nidade 110 220245

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

aplicação: para processamento

manual (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

6.500 13.000246

Algodão, tipo: hidrófilo,
apresentação: em rolete, material:

alvejado, purificado, isento de

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

123/06 - Art 48, inciso l)

pacote 100
und

247

Selante, tipo: para fóssulas e

fissuras, característica adicional:
autopolimerizável, aspecto físico:

base + catalisador, apresentação:

conjunto completo (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23106 - 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: estéril,

unidade 720 240

\
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descartável, apresentação: c,

protetor plástico e lacre

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

t23106 - Art 48, inciso l)

249

Seringa, material: polipropileno,

capacidade: 10 ml, tipo bico: bico

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

adiciona l: 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 L23/O6 - Art 48, inciso l)

caixa l-00

und
400 800

2s0

Seringa, material: polipropileno,

capacidade: 5 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 123/06 - Art 48, inciso l)

caixa l-00

und
400 800

25L

Pasta moldagem, material básico:

silicone de condensação,

ca racterísticas adicionais:

laboratorial, dura, cerca de 85

shore "a", tipo: base + catalisador,

apresentação : conjunto completo
(EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

kit 5 10

2s2

Descolador, material: aço

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

L23/06 - Art 48, inciso l)

u nldade 20 40

253

Luva para procedimento não

cirúrgico, material: plástica,

tamanho: tamanho único,

características adicionais:

embalagem individual,

esterilidade: estéril, tipo uso:

pct 100 und 300 500

\

.f

\

Página 40 de 92



f''l

*#à rírQà 11*êd#f,{§w-.ryi6§

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

superintendência de Registro de PreÇos

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

L23106 - Art 48, inciso l)

254

Hipoclorito de sódio, aspecto

físico: solução aquosa,

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

LC 123106 - Art 48, inciso l)

frasco l- litro 160 320

255

Sonda odontológica, material: aço

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

lC 1.23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 1,40 280

256

Cloreto de sódio, princípio ativo:
0,9%_ solução injetável, aplicação:
sistema fechado (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso

r)

bolsa 1 litro 500 1.000

257

Sugadores descartáveis com
pontas coloridas, atóxico,

aromatizado (EXCLUSIVA PARA ME

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

u nidade 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 -

LC1.23lOG - Art 48, inciso l)

1.20u nidade 60

259

Peças - equipamento
odontológico, material: borracha,

tipo: mangueira prol aplicação:
aparelho profilaxia dentária
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

u n idade 90 1,80

260

Tesoura, material: aço inoxidável,
comprimento: L2 cm, tipo ponta:

curva romba, tipo: íris (EXCLUSIVA

PARA ME EPP . LC 723106 - Art 48,

inciso l)

u nidade 60 120

26L

Tesoura, material: aço inoxidável,
comprimento: 15 cm, tipo ponta:
curva fina-fina, tipo: standard
(ExcrustvA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

u n idade 60 1.20

262
comprimento: 15 cm, tipo ponta;
Tesoura, material: aço inoxidável,

u n idade 70 1.40
\
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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

n3lA6 - Art 48, inciso l)

spray 200m1 10 20

264
Vaselina sólida pomada 15g
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

u nidade 100 200

26s
Tira de Lixa de Aço 4mm.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

caixa 12 und 150 300

266

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

L23lO6 - Art 48, inciso l)

caixa 12 und i50 300

267

Touca, tipo: descartável, material:
tnt, cor: branca, aplicação: cozinha
industrial, características
adicionais: tamanho único com
elástico (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

pct 100 und 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 epinefrina,
dosagem: 2% + 1:100.000,
apresentação: injetável
(EXCLUSTVA COIA 25% PARA ME

EPP - LC L23106 - Art 48, inciso ilt)

caixa 50 und 1.350 2.700

270

Lidocaína 2% sem vasoconstritor
50 tubetes cl L,8 rnl (EXCLUSII/A

PARA ME EPP - LC 1,23106 - Art 48,

inciso l)

caixa 50 und 110 220
(

27L

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

1:100.000

caixa 50 und 787 7.574

272

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

1:100.000 (EXCLUSIVA COTA 25%

caixa 50 und 2.363 4.726

\
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PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48,

inciso l)

273

Evidenciador dental, aplícação: p,

placa bacteriana, apresentação:

pastilha (EXCLUSIVA PARA ME EPP

- LC1.23/06 - Art 48, inciso l)

caixa 60 und 150 300

274

lodofórmio, composição: em éter

etílico, concentração: 2%o, forma
farmacêutica: solução tópica,
ca racterísticas adicionais:

formulação especialmente
manipulada (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC L23106 - Art 48, inciso l)

u n idade 1.20 240

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 COIA 25o/o

PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48,

inciso lll) a

u nida de -15 26

271

Mesa Auxiliar com 4 gaveteiros em
Poliestileno de Alto lmpacto
(GC12, cc',J.4, GCL6 E GC20);

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

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

u nidade 33 66

218

Aparelho raios x, tipo aparelho:
coluna base móvel, aplicação: uso

odontológico, tensão alimentação:
t1,0,720 v, amperagem: corrente
no tubo entre 7 e 9 ma, potência
cabeçote: tensão do tubo 70 kvp,
características adicionais:

unidade 4 Õ

il;sii) i:oci"r;ytsíi1o Í<;i assrr:adO drÇilelnler)t* p*r lere:.a Crisf irra ilrai:rií.
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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-antialérgico
resistente com fecho em velcro
(EXCLUSIVA PARA ME EPP . LC

L23106 - Art 48, inciso l)

u n idade 10 20

280

Aparelho para medir glicemia

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123/06 - 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 pô,

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 po,

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

ponteiras, pedal (EXCLUSIVA COTA

25% PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso lll)

u nidade í1
-LJ 26

283

Bomba vácuo, material: aço
carbono, vácuo máximo: 7OO

mmhg, vazáo livre: 20 l,min,
tensão: 22A v, características
adicionais: compressor hermético
L,6hp a base de óleo, potência:

u niciade t4 28

\

\
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L50 w (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 1,23106 - Art 48, inciso l)

284

Cadeira odontológica, material:

estrutura aço, Pintura
eletrostática, material

estofamento: pol iu retano 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

u nidade R 10

285

Cadeira odontológica, material:

estrutura âÇo, pintura

eletrostática, material

estofamento: poliu reta no 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 2s% PARA ME

EPP - LC LZ3|OG - Art 48, inciso lll)

u nidade 17 34

286

Caneta baixa rotação, tipo: 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, aplicação: motor elétrico
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

u nidade 1.6 32

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

[/E EPP - LC 123/06-Art 48, inciso

u n idade 1.2 24

i:

Ç
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r)

36u nidade 18288
Colete de proteção para raio x

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

10u n idade 5289

Compressor de ar odontológico,
capacidade reservatório: volume

interno acima de L20 l,

características adicionais; isento
óleo, tanque pintura interna

anticorrosiva, voltagem: lLA,22O v,

componente adicional: válvula de

segurança, manômetro, dreno p,

água (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23lO6 - Art 48, inciso l)

8 16290

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 - LC

123106 - Art 48, inciso l)

unidade

297

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

adicionais: isento óleo, tanque
pintura interna anticorrosiva,
voltagem: 22O v, componente
adicional: válvula de segurança,
manômetro, dreno p, água
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23/O6 - Art 48, inciso l)

u nidade 3 6

292

Destilador água, capacidade: 4 l,h,

voltagem: 127,220 v,

características adicionais: potência
550 r,v , dimensões aproximadas
27x33x2,6A, a plicação: uso

odontológico, material: aço

inoxidável (EXCLUSIVA PARA ME

P - LC 123106 - Art 48, inciso l)EP

u n ioade 10 20

293

Estojo instrumental cirúrgico,
material: aço inoxidável, formato:
retangular, comprimento: 48 cm,
largura: 28 cm, altura: i2 cffi,

20

\

unidade L0

iI

1..1

...

trl
lil
i
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aplicação: perfurado (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC t23lo6 - Art 48,

inciso l)

294

Estojo instrumental cirúrgico,

material: aço inoxidável, formato:
retangular, comprimento: 42 cm,

largura: 18 cfl, altura: 9 cm,

aplicação: perfurado (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 1,23106 - Art 48,

inciso l)

u nidade 10 20

295

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 -

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

u nida de 34 68

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 t23lo6 - Art 48,

inciso l)

u nidade 1.4 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

L23/06 - Art 48, inciso l)

u n idade 22 44

298

Ponta pra Ultrasson 91
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 65 130

299
Ponta pra Ultrasson 92 (EXCLUSTVA

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

u nidade 65 1"30

300
Ponta pra Ultrasson 94 (EXCLUSIVA

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

u nidade 65 l_30

301

Tambor de inox 14x12 (EXCLUSTVA

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

unidade 7 1,4 \j
isirr iioc|rv:erto Íoi assir:ado di(iraiíile1!* i:cr Tere:e ciisrir:a Brar:rit. N
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302

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

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

características adicionais: visor
frontal, para álcool em gel

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23lO6 - Art 48, inciso l)

u n idade 40 80

303

Amalgamador Odontologico,
capsular e digital. (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC t23lj6 - Art 48,

inciso l)

u nidade 2 4

2.2. Do preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as

demais condiçóes ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

DENTAT SUt PRODUTOS ODONTOTOGICOS EIRELI

Total(R$)

\

Unidade Quant.

Menor
Preço

Registrado
(R$)

Item Descrição do Objeto

u n idade 80

25,40

1:

2.032,00

5

Alavanca odontológica,
material: aço inoxidável,

tipo: seldin, características

adicionais: reta, tamanho:
infantil, referência: pe 2,

este rilidade:
a utoclavável. ( EXCLU SIVA

PARA ME EPP - LC 1,23106 -

Art 48, inciso l)

1,0

Alginato, tipo: tipo ii,
apresentação: pó,

ca racterísticas adiciona is:

presa normal.(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC T23106.
Art 48, inciso l)

pacote 120

10,89 1.306,80

16

Benzocaína, concentração:
20oÁ, uso: gel tópico, Pote

12,00 G.(EXCLUSiVA PARA

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

unidade 250

5,36 1.340,00

18

Aplicador odontológico,
tipo haste: dobrável, tipo
uso: desca rtável, material

plástico, ca racterísticas

adicionais: pontas fibras

caixa com
100

unidades

150

7,78
\

c

C

{1..'1.67,00
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não absorventes, tipo
ponta : fi na.(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123/06 -

Art 48, inciso l)

86

Clorexidina digluconato,
dosage m : 0,2%o, aplicação :

solução tópica ( EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l)

u n idade 180

14,25 2.565,00

87

Coletor materia I pérfuro-

cortante, material: papelão,

capacidade total: 7 l,

acessórios: alças rígidas e

tampa, componentes
adicionais: revestimento

interno em polietileno alta

densidade, tipo uso:

desca rtáve.(EXCLUSI VA

PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l)

unidade 350

2,87

I

1.004,50

88

Compasso odontológico,
material: aço inoxidável,

modelo:tipo de

willis,( EXCLUSIVA PARA ÍVlE

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

u n idade 4

27,72

91

Condicionador dental, tipo:
ácido fosfórico,

concentração:37 %+
clorexidina 2%, aspecto
físico: gel, Seringa 2,50

ML.(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 1.23106 - Art 48,

inciso l)

pacote 3
unid

500

3,34

!

N1.670,00

108

Arco ortodôntico intraoral,
material: níquel , titânio,

formato: redondo,
característica adiciona I :

curva spee reversa, arcada:
superior (EXCLUSIVA PARA

ME EPP - LC723/OG - Art 48,
inciso l)

unidade 2

2L,2g

t-

í:..

a.j

t
'n

(:
,a

j'j42 56

Lt3

Escova de robson, tipo
ponta: cônica, uso: contra-

ângulo, cor: branca
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC L23/O6 - Art 48, inciso t)

unidade 330

1 33
\

i:

438,00

110,88

ír:;sie iiocrfiv:errtt> ksi itstir:ads Cr(jitalíÍ)?rttij ;.:,:* Tere:i: isi:;+,i:..;a ?,,ar,:,l.
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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 -

LCt23l06 - Art 48, inciso l)

L litro 230

l_9,80 4.554,00

L70

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

95%, característica

adicional: reagente p.â.,

número de referência
química: cas 1305-62-0

{EXCLUSTVA PARA ME EPP -

LC123/06 - Art 48, inciso l)

frasco 10g i 200

3,92 784,00

L]2

lndicador químico, classe:

classe v, tipo uso: interno,
tipo: integradoç
apresentação: tira de papel,

características adicionais:
para esterilização a vapor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LCL23l06 - Art 48, inciso l)

caixa 100

und
5

l_53,45 767,25 ,l;

205

Polimixina b, composição:

associada com neomicina e

hid rocortisona,
concentração: 10.000ui +

5mg + 1Omg,ml, uso:

solução otológica
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC L23/06 - Art 48, inciso l)

frasco L0ml 220

l-8,91 4.1,38,20

207

Embalagem p, esterílização,
material: papel grau

cirúrgico, composição: c,

filme polímero
multilaminado, gramatura,
espessura: cerca de 60

8,fr2, apresentação: rolo,
componentes adicionais:
termosselante, tamanho:

bobina

100mt
10

I

I
47,4L

[sie CocLri'rento Íoi assir:aclo Cic]ilalnierrte ;:*r leie:a üristir:a *ral:rit. tr
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cerca de 10 cffi,

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

LCL23/06 - Art 48, inciso l)

209

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 30 cffi,

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

LC L23106 - Art 48, inciso l)

bobina
L00mt

5

l_35,63 678,L5

214

Cimento odontológico, tipo:
temporário, composição:

óxido de zínco e óleo,
caracterísrica adicional: sem

eugenol, aspecto físico:
pasta + pasta,

apresentação: conjunto
completo (EXCLUSIVA PARA

ME EPP -LCt23l06 - Art 48,

inciso l)

kit 20

52,94 1.058,80

220

Pinça odontológica,
material: aco inoxidavel,

tipo: porta grampo, tipo
ponta: curvo com sulco,

características adicionars:

com trava, aplicação:
isolamento absoluto
restaurações odontológicas

{EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC L23lO6 - Art 48, inciso l)

unidade 40

63,36

't::

:]:

2.534,40

251,

Pasta moldagem, material
básico: silicone de

condensação,

características adicionais:

laboratorial, ciura, cerca de

85 shore "a", tipo: base +
catalisador, apresentação :

conjunto completo

kit 5

90,88 oro,oo\

t§
Página 51 de 92



.dd0 -{ríE f
d"iHlW

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatÍ,z
Comissão Permanente de Licitação

superintendência de Registro de Preços

(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 10.s00

5,46 57.330,00257

Sugadores descartáveis com
pontas coloridas, atóxico,

aromatizado (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 123106 -

Art 48, inciso l)

Gas refrigerante
odontológico, aplicação:

teste de vitalidade pulpar,

apresentação: aerosol,

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

LC L23/06 - Art 48, inciso l)

10
spray

200m1

22,77 227,70

263

274

lodofórmio, composição:

em éter etílico,
concentração: 2Yo, forma
farmacêutica: solução
tópica, características

adicionais: formulação
especialmente manipulada
(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC L23lO6 - Art 48, inciso l)

unidade 124

2L,78

296

Caneta baixa rotaçâo, tipo:
micromotorl conexão:

conexão borden 2 furos,
refrigeração: c, refrigeração

interna, rotação: cerca de

5.000 a 20.000 rpm
(EXCLUSIVA PARA ME EPP ,

LC 123/06 - Art 48, inciso l)

14

unidade LO1_,17 1.4L6,38

2.6L3,60

CNPJ/MF n" 1 0.600.372 10001-02

Razão Social: DENTAL SUt PRODUTOS

ODONTOLOGICOS EIRETI

Endereço: Rua Joaquim Firmino, 1445 -
Jardim Eldorado - Foz do lguaçu/Paraná CEP:85.853-020

Telefone: (45) 3523-7508 Fax: não informado

Endereço Eletrônico: Denis@internetcenter.com. br

Licita@dentalsul.com.br Representante: Tereza Crístina Brandt

RG n" 35949755 CPF no 78400139968
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superintendência de Registro de Preços

Órgão Expedidor/U F: SSP/PR

2.4 Órgãos(s) participantes(s)

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

2.5 Do quantitativo por órgão participante:
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!TEM DrscRrMrNAÇAo APR ES. QUANTITATIVO

1

Abaixador língua, material: madeira, tipo:
descartável, comprimento: 14 cm, formato:
tipo espátula, largura: 1,50 cm, espessura: 2

mm.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC L23/06 -

pct 100

und

Art inciso I

60

2

Abridor boca, material: aço inoxidável, tipo:

mcivor 4 lâminas sem sucção, 3 arcos

móveis. (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1.23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 40

3

Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável,

componentes: adesivo + primeç Frasco 6,00

G. (EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC LnlA6 -

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, protetor
plástico e lacre.(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC L23lO6 - Art 48, inciso l)

caixa 100

und
250

5

Alavanca odontológica, material: aço

inoxidável, tipo: seldin, características

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

1.23106 - Art 48, inciso l)

unidade 80

6

Alavanca odontológica, material: aço

ínoxidável, tipo: seldin, características

adicionais: reta, referência: 1e 2,

esterilidade: autoclavável.(EXCLUSIVA PARA

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

unidade 100
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Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Reg istro de Preços

1

Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo:

etílico hidratado, aplicação: limpeza,

concentração: 92,8"inPm, Frasco 1,00

L.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC t23lj6 - Arr

48, inciso l)

unidade 130

8

Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico:

70%_(70" gl), apresentação: líquido"Frasco

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

123106 - Art 48, inciso l)

u n idade 300

9

Álcool etÍlico, tipo: hidratado, teor alcoólico:

70%_(70'gl), apresentação: gel"Frasco

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

123/06 - Art 48, inciso l)

u n idade t40

10

Alginato, tipo: tipo ii, apresentação: pó,

características adicionais: presa

normal.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1,23106 - Art 48, inciso l)

pacote 120

11

Alicate de pressão, alicate de pressao.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23106 - Aft
48, inciso l)

un idade 45

t2

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, ínciso l)

pacote 250

LJ

Alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo
ponta: luer curvo, características adicionais:

articulado, esterilidade:

autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

723106 - Art 48, inciso l)

unidade 50

t4

Alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo
ponta: luer reto, características adicionais:

a rticu lado, esterilida de:

autoclavável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123lOG - Art 48, inciso l)

UN idade 70

15

Cimento odontológico, tipo: tamPão

alveolar c, aÇão cicatrizante, característica

adicional: sem eugenol, aspecto físico:

pasta(EXCLUSIVA PARA M E EPP - LC 123lOG -

Art 48, inciso l)

unidade 130

_tb

Benzocaína, concentração: 20Yo, uso: gel

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

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

unidade 250

L]
Aplicador odontológico, aplicação: p,

cimento hidroxido de cálcio, material: aço

inoxidável, características adicionais: cabo

unidade 70

tJ
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longo, duplo, tipo ponta: Ponta
angulada,(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

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

u n idades

150

19

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

aplicação; esticar lençol borracha,

características adicionais: isolamento

dental.(EXCLUSIVA PARA tvlE EPP - LC 1'nlA6
- 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

1,23106 - Art 48, inciso l)

unidade 70

2l

Matriz odontológica, material: aço

inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo

50cm, largura: 7 mm, tipo uso:

descartável.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

n3/A6 - Art 48, inciso l)

unidade 70

22

Bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa,

dimensões: cerca de 20 x 1'0 x 1 cm,

esterilidade: esterilizável.(EXCLUSIVA PARA

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

u n idade 130

23

Bicarbonato de sódio, apresentação: pó

Frasco 250,00 G.(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC L23lO6 - Art 48, inciso l)

pacote 130

24

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: esférica, tipo haste:

haste regular, tipo corte: corte médio,

numeração americana: 1-011 (EXCLUSIVA

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

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 4s0

26

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: esférica, tipo haste:

haste longa, tipo corte: cirúrgica,

numeração americana: 1014.(EXCLUSIVA

unidade 450
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PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

21

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 I23106 - Art 48, inciso l)

un idade 450

28

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: esférica, tipo haste:

haste regulal tipo corte: corte grosso,

numeração americana: 10L6.(EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC lnlA6 - Art 48, inciso l)

unidade 450

29

Broca aita rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: cônica, característica

adicional: topo em chama, tipo haste: haste

regular, tipo corte: corte médio, numeração

americana: 220O.(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LCL23/O6 - Art 48, inciso l)

unidade 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. 3OS0.(EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 300

31

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: cônica, característica

adicional: topo inativo, tipo haste: haste

regulaç tipo corte: corte médio, numeração

americana: ref. 3082.(EXCLUSIVA PARA ME

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

UN idade 300

32

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: cônica, característica

adicional: topo ogivai, tipo haste: haste

regulal tipo corte: corte médio, numeração

americana: 3195(EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LCL23/06 - Art 48, inciso l)

u n idade 300

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 s20

34

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

unidade 240
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1,23106 - Art 48, inciso l)

35

Broca alta rotação, material: carbide,

formato: tronco cônica, característica

adicional: picotada, tipo haste: haste longa,

tipo corte: cirúrgica, numeração americana

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

1.23/06 - 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

1.23/06 - 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 123106 - 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 123106 - Art

48, inciso l)

unidade 90

39

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,

material: aço inoxidável, formato: gates,

referência: ref. 2, comprimento: 28 mm.

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

u n idade 50

40

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,

material: aço inoxidável, formato: gates,

referêncla: ref. 3, comprimento: 28 mm.

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC t23l16 - Art
48, inciso l)

un idade 50

4L

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,

material: aço inoxidável, formato: gates,

referência: ref. 1, comprimento: 32 mm.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art
48, inciso l)

unr dade 50

42

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,

material: aço inoxidável, formato: gates,

referência: ref. 2, comprlmento: 32 mm.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art
48, inciso l)

u nidade 50

\
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43

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,

material: aço inoxidável, formato: gates,

referência: ref. 3, comprimento: 32 mm.
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 723106 - 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

123/06 - Art 48, inciso l)

u n idade 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)

uniciade 40

46

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,

material: aço inoxidável, formato: helicoidal,

característica adicional: Iargo, tipo haste:

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

L23106 - Art 48, inciso l)

UN idad e 40

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 ÍME EPP - LC

1.23/OG - Art 48, inciso l)

UN idade 40

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

L23/06 - Art 48, inciso i )

unidade 40

49 u n idade

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)

40

50 unidade

Broca alta rotação, material: aço inoxidável
diamantada, formato: esférica, tipo haste:
haste longa, tipo corte: cirúrgica,
numeração americana: L01L. (EXCLUSI\A

PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art48, inciso t)

160
u
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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 123106 - Art 48, incíso l)

u n idade 160

52

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: esférica, tipo haste:

haste regular, tipo corte: corte médio,

numeração americana: 1013. (EXCLUSIVA

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

u n idade 160

53

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: esférica, tipo haste:

haste regular, tipo corte: corte médio,

numeração americana: L01.4 (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 723106 - Art 48, inciso l)

u n idade 160

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 1,23106 - Art 48, inciso l)

u n idade 160

55

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: esférica, tipo haste:

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

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

unidade 160

56

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: cone invertido, tipo
haste: haste regulaç tipo corte: corte médio,
numeração americana: 1.033 (EXCLUSIVA

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

unidade 300

57

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 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 300

58

Broca alta rotação, material: aço inoxidável
diamantada, formato: cônica, característica
adicional: topo em chama, tipo haste: haste
regulaç tipo corte: corte fino, numeração
americana 1: ref. 1190f (EXCLUSTVA PARA

ME EPP -LC723106- Art48, inciso t)

unidade 300

s9

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 123'06 - Art 48, inciso I

unidade

)

250

';i ,.

(
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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 t23lo6 - Art 48, inciso l)

unidade 250

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 123106
- Art 48, inciso l)

unidade 150

62

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, característica adicional:
conjunto, tipo corte: corte fino, referência:

ref.: 1093, L1.12, 1.190, 2135, 311,8, 3L68 e

3L95. (EXCLUSTVA PARA ME EPP - LC 1"23/06

- Art 48, inciso l)

u n idade 150

63

Broca alta rotação, material: aço inoxidável

diamantada, formato: pêra, tipo haste:

haste regular, tipo corte: corte médio,
numeração americana: 1L49

u n idade 140

64

Broca baixa rotação, tipo; contra ângulo,
material: carbide, formato: tronco cônica,

formato adicional: topo inarivo,
característica adicional: "endo 2",

comprimento: 23,5 mm. (EXCLUSIVA PARA

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

unidade 60

65

Broca alta rotação, material: carbide,

formato: esférica, tipo haste: haste regula;
tipo corte: corte médio, numeração

americana 1: ref. 2. (EXCLUSIVA PARA ME

EPP - LC I23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 200

66

Broca alta rotação, material: carbide,
formato: esférica, tipo haste: haste regula;
tipo corte: corte médio, numeração
americana 1: ref. 3 (EXCLUSIVA PARA ME

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

u n idade 150

67

Broca alta rotação, material: carbide,
formato: esferica, tipo haste: haste regulaç
tipo corte: corte médio, numeração
americana 1: ref. 5 (EXCLUSIVA PARA ME
EPP - LC 723/06 - Art 48i, inciso l)

unidade 150

68

Broca alta rotação, material: carbide,
formato: esférica, tipo haste: haste longa,
tipo corte: cirúrgica, numeração americana
L: ref. 6 (EXCLUSIVA PARA ME Epp LC

unidade 150

llrl
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1.23/06 - Art 48, inciso l)

69

Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo,

material: carbide, formato: esférica, tipo
corte: corte regular, tipo haste: haste

regulaç referência: ref. 8 (EXCLUSIVA PARA

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

unidade 1,20

10

Broca alta rotação, material: carbide,

formato: cônica longa, característica

adicional: topo arredondado, tipo haste:
haste regular, tipo corte: zekrya, referência:

ref. 151 (EXCLUSIVA PARA ÍVlE EPP - LC

1,23106 - Art 48, inciso l)

uniclade 250

11.

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

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

UN idad e 30

72

Broqueiro, material: alumínio, modelo:
estojo aberto, capacidade; cerca de 2A

brocas, esterilidade: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23/06 - Art
48, inciso l)

un idade 130

73

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

LC L23/06 - An 48, inciso l)

unidade 100

74

Cabo bisturi, material: aço inoxidável,

tamanho: pe 4, aplicação: cirurgia
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

u n idade 100

75

Cabo espelho bucal, material: aço

inoxidável, fcrmato: oitavado, tipo uso:

autoclavável (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1,23106 - Art 48, inciso l)

u n idade 550

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 I )

u n idade 40

77 unidade

Cânula, material: aço inoxidável, tipo:
frazíer, formato: angulado, uso: aspiração
cirúrgica, características adicionais: com
controle de sucção, comprimento: L9 cm,
diâmetro ponta: lL french (EXCLUSTVA PARA

ME EPP - LCL23IO6. Art 48. inciso l)

90
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78

Amálgama, tipo: alto teor de prata,

componentes: liga + mercúrio,
apresentação: cápsula. (EXCLUSIVA PARA

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

(

pacote

50 ca ps )

22

t9

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 L2

und
1,40

80

Cera odontológica, tipo: 7, apresentação:

caixa 18 lâminas, peso: cerca de 220 g, cor:

vermelha,rosa, (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC L23/06 - Art 48, inciso l)

caixa 18

und
40

81

Cera odontológica, tipo: utilidade,
apresentação: caixa 5 lâminas, peso: cerca

de 220 g, cori vermelha,branca. (EXCLUSIVA

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

caixa 5

und
50

82

CCimento odontológico, tipo: cirúrgico
periodontal, característica adicional: sem

eugenol, aspecto físico: base + cataiisador,

apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23/06 - Art
48, inciso l)

kit 30

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

84

Cimento odontológico, tipo: endodôntico,
composição: hidróxido de cálcio, aspecto

físico: pasta + pasta, apresentação: conjunto

completo(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

L23106 - Art 48, inciso l)

kit 180

85

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

D3/A6 - Art 48, inciso I

Clorexidina digluconato, dosagem: 0,2yo,

aplicação: solução tópica (EXCr-USIVA PARA

ME EPP - LC L23/06 - Art 48, inciso l)

u n idade 100

86 180

87
Coletor material pérfuro-cortante, material
papelão, capacidade total: 7 l, acessórios

unidade 3s0

('.

Página 62 de 92

I

u n idade

\



st't
*sS',J'\.. -.,.- . .t.:r$.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatrtz
Comissão Permanente de Licitação

Su erintendência de Registro de Preços

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

descartáve.(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

1 6 - Art 48, inciso I

88

Compasso odontológico, material: aço

inoxidável, modelo: tipo de

willis,(EXCLUSIVA PARA M E EPP - LC L23/06 -
unidade

Art 48, inciso I

4

89

Compressa gaze, material: viscose e

poliéster, dimensões: cerca de 7,5 x7,5 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

123/06 - Art 48, inciso I

pacote 500

und
1.000

90

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

contra-ângulo, comprimento: 25 mm
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23lOG - Art

inciso I

Embalage

m 4 unid
20

9L

Condicionador dental, tipo: ácido fosfórico,
concentração: 37 % + clorexidina 2%o,

aspecto físico: gel, Seringa 2,50
ML.(EXCLUSTVA PARA ME Epp - LC L23lO6 -
Art 48, inciso l)

pacote 3
unid

s00

92

Cone endodôntico, tipo: calibrado, material:
guta-percha, calibre: na 20, comprimento:
28 ffiffi, apresentação: refil (tubo),
Embalagem 120,00un(EXCLUSIVA PARA ME

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

ca ixa l-20

und
50

93

Cone endodôntico, tipo: calibrado, material:
guta-percha, calibre: ne 25, comprimento:
28 ffiffi, apresentação: refil (tubo),
Embalagem 12O,OOun(EXCLUSIVA PARA ME
EPP. LC 1,2 - Art 48, inciso

ca ixa l-20

und
50

94

Cone endodôntico, tipo: calibrado, material:
guta-percha, calibre: na 30, comprimento:
28 frffi, apresentação: refil (tubo),
Embalagem 12O,OOun(EXCLUSTVA PARA ME
EPP - LC 1.23/06 - Art48, inciso I

caixa 120
und

50

95

Cone endodôntico, tipo: calibrado, material:
guta-percha, calibre: ne 35, comprimento:
28 ffiffi, apresentação: refii (tubo),
Embala m 120,00 üXCLUSIVA PARA ME

caixa 120

und
50
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96

guta-percha, calibre: ne 40, comprimento:
28 ffiffi, apresentação: refil (tubo,
Embalagem 12O,OOun(EXCLUSTVA PARA ME

Cone endodônti co, tipo: calibrado, material

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

caixa 120
und 50

97
guta-percha, calíbre: mf, comprimento: 2g
ffiffi, apresentação: estojo 1,20 pontas
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC L23/06 _ Art

Cone endodônt ico, tipo: acessório, material

48, inciso I

caixa 120

und 100

98

material: papel, calibre:
comprimento: 28 mm, aprese ca XA 200

und

Cone endodôntico, tipo

rísti
n

201 ntas,po ca ra cte ca da icion al sort da
rileste adid esté ril, EXCTUSIV PARA EM

PEP LC 2t Art 48 nctso

absorvente,
1ê série,

tação: estojo
100

99

Cimento odontológ ico, tipo: restaurador
rovisóp o,

as ctope fís ico p sta ti resipo [ê, Pote 20 oos
EXC LU VASI MPARA E EPP LC 1 23/oo Art48, nciso

unidade 200

100

unidadeIVA

Cuba SOu hospíta mãt, ateria aço nox,fo rmato redon cado, dapaci de: ce rca ed 150m EXCLUS RAPA ME EP P LC 1.2 3/oeA rt 48, nciso 70

101

lar,Cuba uso hospita rnateria aço nox,fo rmato:
ca dapaci de ce rca de 200m EXCLUS IVA PA RA M EPE P LC L2 3/oertA nciso

unidade
40

L02

unidade

ãf,aCub U SO hospital m ateria açofo nox,timato po m, capacidade cerca de 700m EXCL USIVA PARA M E PE P LC 123loaArt n48, C SO 20

103

Cu anh odontol ógica ma ríte al;ípo a natômi,Câ, a caplí ção Urestao raçâodo tintológica po op nta: fina EXCL USIVAPA RA EM PEP LC 1 23/oa Art 48, ncÍso

caixa 1.00

und 90

1.04

r unídade

Cu reta riope do nta t, mate ria l; a inoxiço dável,tipo: gra modcey, Ielo n -6 cara cte sticasadí, acÍon t5 cabo oco EXCLU5 IVA PAE MRAP P ELC 7 6 Art ncíso 140

105

unidade
60

\

Cureta periodontai, material; aço inoxi dáveí,

çaracte
gracey, modelo: pe 13-14,

adicio nais cabo oco

tipo

'.. ...,''.;.
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(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art
48, inciso l)

106

Cureta periodontal, material: aço inoxidável,
tipo: mine gracey, modelo: 1e 1,1,-12,

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

u nidade

48, inciso I

70

1.07

Cureta periodontal, material: aço inoxidável,
tipo: mine gracey, modelo: pe 7 -8,
características adicionais: cabo oco
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC L23lO6 - Art

unidade

48, inciso I

70

108

Arco ortodôntico intraoral, material: níquel ,

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

unidade

Art inciso l)1

2

109

Cureta periodontal, material: aço inoxidável,
tipo: molt, características adicionais: cabo
oco (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC t23l}6 -

unidade

Art rncrso

70

110

ACABAMENTO/POLIMENTO DE RESINA
COMPOSTAS CONTENDO 06 PONTAS DE
BORRACHA AB RASIVAS EM VÁRIOS
FORMATOS (02 TORPEDOS, 01 TAÇA, 01
LENTTLHA E 02 ESFERAS). (EXCLUSTVA PARA

kits

KIT

inciso I
ME EPP - LC L23/06 - Art

40

1.1.1.

Edta,

2oyo,

composição: trissódico, concentração:
aspecto físico: lÍquido (EXCLUSTVA frasco

PARA ME EPP. LC 12 - Art 48, inciso I

90

L1.2

- uso odontológico, material: aço
formato: duplo, característica

adicional: p, dentina, modelo: p1e 05,
esterilidade: autoclavável {EXCLUSTVA PARA

u n idade

Escavador

inoxidável,

Art 48, inciso I
ME EPP - LC L2 3/oa -

1s0

113
Escova de robson, ti
contra-ângulo, cor:

po ponta: cônica, uso:
branca (EXCLUSTVA

inciso l)Art 48,PARA ME EPP - LC 12 3106 -
unidade 330

11.4

materia I cerdas: náilon,
piástico, tipo cabo: reto,
: retangula; com cantos

arredondados, aplicação: adulto,
características adicionais cabo: ligeiramenteflexível, características adicionais:

unidade

Escova dental,
material cabo:
formato cabeça

comprimento 20cm, 4 filelras tufo, total 36
mesma altmacia, dati cerdas:

25.500

\
[s ie :lsciriy:*nto Íoj áss,f i?]díJ Cigitalnlerlt* 
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extremidades arredondadas (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC 723106 - Art 48, inciso l)

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 123106 - Art

unidade

inciso I

25.200

116

Escova dental, material cerdas: náílon,
material cabo: plástico, tipo cabeça:
pequeno, modelo: macio, aplicação:
orientação de profilaxia e higiene,
características adicionais: com mínímo 3

tufos e descartável (EXCLUSIVA PARA ME

u n idade

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

65

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

inciso IPARA ME EPP - LC 12 3/06 - Art 48
230

118

Esculpidor - odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: lecron, tamanho; n9 05,
características adicionais: duplo (EXCLUSIVA

unidade

inciso l)PARA IV1E EPP - LC 1 6-Art
60

119

Espátu la odontológica, materia l: aço
inoxidável, modelo: ;1e 24, tipo uso:
manipulação (EXCLUSTVA PARA ME Epp _ LC

unidade

1 6 - Art 48, inciso I

40

L2A
inoxidável, modelo: tipo 7, tipo uso:
ceroplastia , escultura, característícas
adicionais: duplo (EXCLUSTVA PARA ME Epp _

unidade

Espátula odontológica, material: aço

LC 123106 - Art ínciso I

70

1_21_

unidade

Espelho bucal, material: aço inoxidável e
ES pel Iaho, aipo p lo, n 3 uso

CAen ixe ti usopo AU toclaváve t,
a presenta ção embal mage nd ividu

US(EXCL IVA MPARA E E PP LC 1.23/06 Art
48, ncts o

230

1.22
unidade

Es hopel m teria aÇo nox )
U ável e

CS lho tipe po Iatam onh u SO:5,
e nca XE u niversal USOtipo a utoclaváve

resep ntação: em ba lagem nd tvt dUA
EXC LUSIVA MPARA E EP P 1LC 23/06 Art

48, nciso

280

1.23

30

Espelho de mão grãnde com cabo para uso 
]odontologico 10xL5 (EXCLUSIVA PARA ME unidadeEPP - LC 123 6-Art 48, ínciso I

q
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124

Eucaliptol, aspecto físico: líquido incoloç
fórmula química: c10h18o, peso molecular:
1,54,25 g,mol, pureza mÍnima: mínimo de
99%o, número de referência química: cas
470-82-6 (EXCLUSTVA PARA ME Epp _ LC

unidade

1,23/06 - Art 48, inciso I

80

1.25

Sonda odontológica, material: aço
inoxidável, tipo: exploradora, modelo: ne 05,
tipo cabo: cabo maciço (EXCLUSTVA PARA

unidade

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso I

21.0

1.26

e 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,S ch,
esterilidade: esteril (EXCLUSTVA pARA ME

Fio d

EPP - LC 12 - Art 48, inciso I

carxa com
24

envelopes
600

1.27

sutura, material: poliglecaprone
tipo fio; 4-0, cor: incolor,

comprimento: 30 cffi, tipo agulha: 3,g
círculo cortante, comprimento agulha: 1,,9
cm, esterílidade: estéril (EXCLUSIVA pARA

ca ixa

Fio de
farpado,

inciso l)Art 48,ME EPP - LC 1, B/oa -

200

1.28
rolo

Fio dental, material
500 m ca ra cte rísti CAS

icioad na roma doatiza e extra
fino PARA EM PE P LC 1 23106
A rt 48 nciso

poliamida,

130

729
comprimento: 25 m, cat
adicionais: ptfe (mono
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1

racterísticas

filamento)
.B/oa - nrt

Fio dental, material

inciso I

fibra especial,

u n idade -5.000

130

-0,

F o de utuS fà, materia nylon
om anofil timento, fiopo 2 co r: p reta,

com mp ento; ce rca de 45 cm
CA ra cter stica S adicionai S; com a th rigu a, po

thagu 3 ,8 rteco mCOreverso/ mepri nto
ha ce rcaagul 53, CM esté fl
LUEXC SI VA PARA M E EPP LC 1 23/06 A rt
nci SO

caixa c/ 24 100

131
unidade

F o ret rato valge mn8 ateria a d oa8o
od Uotrança tr cota tido, po; m p doregna c,

t)SA Zde nco ou al uml n o, sSuraespe extrafi ano, pres em bentação: a mlage ce dercac/ 2m t Upo so rilesté desca rtáve EXCLUS IVA
MPARA EPPE L 1.2c 3/06 Arr inciso

110

\

rl

\
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S u perinte n dênc i ade Registro de pre ços

132
Banda ortodônti
tipo: tipo fita, la

ca, material: aço inoxidável,
rgura: 4,50 mm (EXCLUSIVA

Art 48, inciso I
PARA ME EPP - LC 1Eloa -

embalage

m com 50
u nidades

200

133

adicionais: resistência tração Tkgf,pol
largura e adesao pres (EXCLUSTVA pARÃ ME

unidade

Fita adesiva, mate
monoface, largura: L9

rial: crepe, tipo:
mm, comprimento:

EPP - LC 123106 - Art 48, inciso Í

ca ra cte rísti cas

50 m, espessura: 0,L6 fiffi, cor: bege,
aplicação: multiuso,

600

L34
Fixador para raio x (EXCLUSTVA PARA ME
EPP - LC 1,23/06 - Art 4g, inciso t)

frasco 475

ml 110

13s

F uoreto de sód cono, cen 23ração: L, Yo,
rmafo fa m acêutica gel tixot rópico,

ca racte rt stica da natcto cia add ul o
EXCLUS IVA PARA M EE P P LC 123/06 Art

nctso

frasco

200m1 280

L36
unidade

Fó rce oodps nto ógÍco materia a ço
umn tu.e I6,

ca ra cter ística aS d c io isna om la res nferiores
ma bos os lados EXCLUSI VA MPARA EE PP

1.LC A23/oe rt 48, ncis o

40

1.37

unidadeVA

Fórceps odontológí co, materi àço
n aoxid vel,

Un mero tiL, po
50U utoclaváve (EXC SILU MPARA E EPP

1.LC 23/06 Art 4 n soci
40

138

unidade

ógico,Fórce ps odo nto
a çotn oxi tidável, po; nfa nti n umt, ero 18 t,

CA racter sístíca ad rct o na is mola res
S upe reso la do ES UEq rdo, tipo UUS
a utoclaváve (EXCr USI VA PARA M E EPP LCArt ncis o

40

139

unidade

CO,

VA

Fórce ps odo nto lógi m ateria a çonoxi dável, tipo nfanti nu mero
ca racterísticas ad rcto nai m o la resSU reoperi S iado d rre ito, tipo uso:a utoclavável (EXc SILU PA RA EM PEP LC1.2 3/oe Art in48, iso

40

1_40

unidade

Fó rceps odon tol ógico, rimate al açonoxid, riável, po nfa nti t, un mero 68,ca ra n.cte stica S a d icion ai extra raÇão Ízes
anferiores, mbos OS lado S, ustipoa utoc lavável

SI(EXCLU VA PARA EM PEP LC723/oa A rt In iso

40

j

- ,I r .

U"
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14L

Fórceps odontológíco, material
inoxidável, tipo: infantil, número: 69,
ca racterísticas a d icionais: ra ízes superiores e
inferiores, tipo llso: autoclavável
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 1,23/06 - Art

unidade

4 inciso I

aço

70

1.42

Fórceps odontológico, material
inoxidável, tipo: adulto, número: !6,
caracterÍsticas adicionais: molares inferiores
ambos os lados (EXCLUSTVA PARA ME Epp _

unidade

LC L23lO6 - Art 48, inciso I

aço

70

1.43

Fórceps odontológico, material
inoxidável, tipo: adulto, número: 1g l,
características adicionais: molares
superiores lado esquerdo, tipo uso:
autoclavável (EXCLUSTVA PARA ME Epp _ LC

unidade

123/06 - Art 48, inciso I

aço

70

1.44

odontológico, material: aço
tipo: adulto, número: 6g,

características adicionais: extração de raízes
inferiores, ambos os lados, tipo
autoclavável (EXCLUSTVA PARA ME Epp

uni dade

Fórceps

inoxidável,

uso:

-LC
1. - Art 48, inciso I

35

145
unidade

Fó rce ood ntops mógico, ateria t: ço
oxitn dável, datipo; nu lto, u mero
raca cte n. adsticas olcr na lzesra SU eperiores
feIN o tires, po u50 utoclaváve

LUEXC PASIVA EMRA PEP LC 1.B/oa Art
nciso

70

1.46

unidade

Fórce ps ntoodo co,lógi materia aço
n adox tivel, dpo U nIto, ero:UM 1_,

ca racte rísticas a d c on is can nos e nciSIVOS
su eriop res tipo t.lso: autoclaváve
EXC LUSIVA PARA EM EP P LC 1 23/06 Art48, nctso

70

147

unidade

CO,
Fó rce oodps nto ógi materia

Çon oxi tidável, po da ulto, n umero 1 50,
ca ra cter Sística da icion a s: ré-m op lares
nci sivos e ra tzes SU oenp re S, ti uso:po

a utoclaváve EXCLUS IVA RAPA EM PPE LC
1 Art 48, nciso

80

1_48
incisivos e raízes infe
a utoclavável (EXCLUSIVA

unidade

Fórceps

inoxidável
odontológico,

l, tipo: adulto,

r to res,

PARA
inciso I

1 - Art

rnaterial: aço
número: 1q1

pré-molares,
características adicionais:

tipo uso:
ME EPP - LC

80

.l

i':r,:.':,!ii,43 t: *ttliZ<: <s t;,:,,.

[s:E tk)cí.r,.rsjilo ir:i assir:a<J:-t'n vef ir:('ilras assrt,l;1,;v,rr')'Íl{lÍlil]*t]t: í:;r Tere;a crisriira Srrt'rtt.vfi ãc s;te iilf ;r5 l1,yy;ar.,.",;;ftlrr.cs,,iri,,rrr,,
Página 69 de 92

U,

I

69,

\



.§Ê #(hE
d#hffi

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmpe ÍatÍaz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Re gistro de Pre ços

149

Fórceps odontológico, material: aço
inoxidável, tipo: adulto, número: L7,
aplicação: uso odontológíco (EXCLUSTVA

unidade

PARA ME EPP - LC 12 - Art 48, inciso I

60

150

Fórceps odontológico, material: aço
inoxidável, tipo: adulto, número: 65,
características adicionais: extração de raízes
superiores, ambos os lados, reg, tipo uso:
autoclavável (EXCLUSTVA PARA ME Epp - LC

unidade

1.2 - Art 48, inciso I

50

151 230

1.52

Desinfetante, composição: à base de
quaternário de amônio, características
adicionais: com aroma, princípio ativo:
cloreto alquil Cimetil benzil amônio
+tensioativos, teor ativo: teor ativo em
torno de 0,4% (EXCLIJS|VA PARA ME Epp - LC

Gesso - uso odontológico, tipo: comum tipo
ll (EXCIUSIVA PARA ME Epp - LC 1,23106 - Art

1 litro

pacote

L2 - Art inciso I

inciso I

200

1s3
uso odontológico, tipo: pedra

especial tipo iv (EXCLUSTVA PARA ME Epp _ pacote
LC 123106 - Art 48, inciso I

Gesso

150

1.54

G ESSO U SO o ti edradontológ CO, po tip po
EXC LUSIVA PARA EM EPP LC 1 rtA23/06

4 Cin8, SO
1KG 150

1s5
frasco

inciso I

luG co ednato ocl drext na 250m
LUEXC SIVA PARA EM PEP LC 1, A23/06 rt 200

156
unidade

lizável,

Gra U sompo ood nto lógi CO, a ço
t o usop re uti ta nhma o

nafi lidade: abso uto do
ed nte EXCLUS IVA PARA ME E P P 1.2LC 3/06

48Art n ci SO

40

1.57

Grampo Llso o
inoxidável, tipo
13a, finalidade:

uso: reutilizável, tamanho:
isolamento absoluto dodente (EXCLUSt

- Art 48, inciso I

VA PARA ME EPP - LC 123/06
)

dontológico, ntaterial aço

unidade 40

158
unidade

IVA

raG m usopo ood ntológi mCO, ateria a Çonoxidável, usoipo re uti li zável ta ma nho:
200 alfin eidad so lamento absol uto do
de nte EXC LUS MEPARA PE P LC 1.2 3/06Art cn iso

40

159 Gra m USOpo odontoí óg mateco, ía aço
oxiin dável, tipo uso mata nho; unidade 40

I

l

. ,:,]'i

lls:+ i1961,1.1:gn1r: Ír:i asslr:a<iiíiirâ ver-ll('dr a; ass't'attrras) Í'tl:::':l"t]': ;);r f1':r'-3 /-l:i:;:;r:a íi-;::ri:vê ac s:tê hirr;s. ;,,,-l,,rur.p;.r,1,,r,*ii,,r, 
r,irr.,,. ci:,,,. :.,. J.1 3
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20L, finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC L23106
- Art 48, inciso I

160

Grampo uso odontológico, material: aço

inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
14, finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC1,23/06

u n idade

- Art 48 inciso I

40

16L

Grampo uso odontológico, material: aço

inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
202, finalidade: isolamento absoluto do
dente (ExcLUStvA PARA tVE EPp - LC123/06
- Art 48, inciso l)

unidade 40

762

Grampo uso odontológico, material: aço
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
203, finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - lCt23/O6

unidade

Art inciso l)

20

163

Grampo uso odontológico, material: aço
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
2O5, finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME EPP - tC 1,23/06

unidade

- Art 48, inciso I

2A

1.64

Grampo uso odontológico, material: aço
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
206, finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 123/06

unidade

- Art 48, inciso I

30

165

rampo uso odontológico, materíal: aço
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho:
207, finalídade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSTVA PARA ME Epp - LCt23/06

unidade

- Art inciso I

G

30

166

uso odontológico, material: aço
l, tipo uso: reutilizável, tamanho:

2tO, finalidade: isolamento absoluto do
dente (EXCLUSTVA PARA ME Epp - LCL23/06

Grampo
inoxidáve

- Art 48, inciso I

unidade 30

1.61

Grampo uso o
inoxidável, tipo
ZtL, finalidade:

dontológico, materíal: aço
uso: reutilizável, tamanho:
r isolamento absoluto do unidade

ed nte XCE IVALUS MPARA E E PP 1_2LC 3/06
4Art in isoc

30

168
un idade

G rampo uso odontológico,

finalidade isolamento a bsoluto do

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho:

material: aço

30

Página 7í de 92
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dente (EXCLUSTVA

- Art 48, inciso l)

PARA ME EPP _ LC 1.23/06

769
Haste flexívet (EXCLUSTVA PARA ME Epp _ LC
1,23106 - Art 48, inciso l)

cx com

1s0 200

170
frasco 10g

H dedróxido ca lcio, as fís copecto OUpó
crista nofi bra nco, Ufórm la caquím
ca ho 2, molpeso ecu a 7,4,09 raug,moi, g
de rezapu rezapu m mani d e 9 s%o,
ca cterra ística adi c o na ntereage ,ap

mNU deero rerefe ncta tcamqut L3cas 05-62-
0 EXC LUSIVA RAPA EM EPP LC 1.2 Art3/06
48, ncis o

200

1.71,
L litro

Des in fetan tê, com posi ação base de
h oclp no to de oS d teo, ativo: teo m tn om

ed L foYo, rma física sol o aUçã uosaq
VA(EXCLUSt MPARA E EPP LC 1 23/oa Art

4 in8, c so

5

1.72
r,

dln díca ro ut mq classeco, cl eass LI u SOpo
ntern o, tipo: dointegra a pres ne ta ção ratÍ

de capel,pa racte rísticas ad rc,ona is raap
este ril a VAização por EXC LUSIVA PA MRA E

PE P LC 1 623/O Art n c iso

caixa 100

und 5

773

nd ricado b tiiológí CO, po: daUNQêO
--b gera ção,

aapresentação: utocon ido, am o t^
tdp comm e o de ItuCU fà, eespéci bacillusstearoth e rm o hillusp

ca racterísticasadicionâ is res ernposta 24 h o a liras, p cação:
esteripa ra olizaçã VAa rp IVAEXCLUS PARAM E EPP LC 1,2 3/06 Art inciso48,

caixa 100

und 5

L74

kit

dor,
poíim

líqu

Cim ento ed io nômero de vid fO, tiporesta u ra a td vts cos da ed ativação:a uto e rizave as ctope fís ico +pó
aido, presenta

ção CO ntoUnj rnCO etopl(EXCLUSt VA PARA ME EPP 1.LC 23
"/06

Artnciso

230

1.75

kit 3 peças

AIava can odo ca,ntológi mate n f
Çotinoxidável, po a p ical, ca racter Sísticaadici ona is retâ nreferê cta I 301 3 30302,LU(EXc VASI PA RA EM EP P LC 1 23

"/06 Artnciso
70

176

B istu ri ofta I mológ co, materia âm ina:ln açooxidável, rnodelo re to de tama nh olâ m aIn cerca de 7 m5 matem, aln caboCA bo plástico, esteri lidade; estédesca rí1,rtável EXCTUS IVA PARA M E t PP LC

caixa 100
und 110

:.

;

:

tl

Ê,ei t{) Íoi .jlssiítâd3 C,rtilaintr( i)í ,:)5 ii.qsi,:,,r,,,.; ;,1;:íIi: ,l;J;":,1Ífi;i:",:tíllllrj_, 
,,.,. :!.!:,, 413e ririirze a ,:íc1i::l riZlE_85F 
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Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

1,23106 - Art 48, inciso l)

Lamparina uso odontológico, material: aço

inoxidável, tipo combustível: álcool,
características adicionais: com tampa,
tamanho: grande (EXCLUSIVA PARA ME EPP

unidade

- LC 1,23106 - Art 48, inciso I

6

1.78

Material p, isolamento dental, dique de
borracha, material: látex natural, tipo:
lençol de borracha pré-cortado, dimensão:

cerca de 14 x 14 cm, tipo uso : uso único,
descartável (EXCLUSIVA PARA fVlE EPP - LC

- Art inciso l)

caixa com

26 und
t70

119

Lima uso odontológico, material: aço
Inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento: 21- mm, aplicação: digital,
tamanho; 1e série,LS a 40, componentes: c,

cursot apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art

inciso I

caixa 6

und
90

180

Lima uso odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento: 25 mm, aplicação: digital,
tamanho: 1o série,1S a 40, componentes: c,
cursoI apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1,23/06 - Art
48, inciso I

caixa 6

und
90

181

Lima uso odontológico, material
inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento: 2L mm, aplicação: digital,
tamanho: n9 06, componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 1.23/06 - Art

aÇo

inciso I

caixa 6
und

40

1"82

Lima uso odontológico, material
inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento: 25 mm, aplicação: digital,
tamanho: ns 06, componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 1.23106 _ Art

aço

inciso I

caixa 6
und 40

183
comprimento: 21 mm,
tamanho; n9 0g, compo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP

aplicação: digital,
,nentes: C, CurSOr

- LC 1,23/06 - Art

Lima uso odontológ
inoxidável, modelo:

,co, material: aço
tipo kerr flexível,

48, inciso I

caixa 6
und 40

fisie rjocr,i:r,enro ioj .rssrr:a<Jo i]1:iÍir,]",]y pvr Tere:a Crrstrt:a iji.ar:Cl.
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Superintendência de Registro de Preços

1.84

Lima uso odontológico, material: aço

inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento: 25 mm, aplicação: digital,
tamanho: ne 08, componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
4 inciso I

caixa 6

und
40

185

Lima uso odontológico, material: aço

inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento'. 2L mm, aplicação: digital,
tamanho: ng L0, componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art

inciso I

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 1,23106 - Art

inciso l)

caixa 6

und
40

1.81

Lima uso odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento: 21 mm, aplicação: digital,
tamanho: ne 15, componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23/06 - Art
48, inciso I

calxa 6

und
40

188

Lima uso odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: tipo kerr flexível,
comprimento: 25 mm, aplicação: digital,
tamanho: ns 15, componentes: c, cursor
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 1.23/06 - Art
48, inciso i

caixa 6

und
40

189

Lima uso odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: hedstroem,
comprimento: 2L mm, aplicação: digital,
tamanho: 1a série,15 a 40, componentes: c,
cursoL apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 123/06 _ Art
48, inciso l)

caixa 6
und 30

190

ma uso odontológico, material: aço
oxídável, modelo: hedstroem,

comprimento: 21 mm, aplicação: digital,
tamanho: 2e série,4S a g0, componentes: c,

apresentação: conjunto completo
SIVA PARA ME Epp - LC 123106 _ Art
so l)

Li

in

cursoI
(EXCLU

48, inci

calxa 6
und 30

191
lf, pri

L m SOu doo nto ógico, mate a ço
in oxi moddável, el ti keop com me nto:

72 m ICA ta et, m an ho L

caíxa 6

und 110

\
:e íiocllYre,ito Íoi assir:a<t:,,,,1?,.r11*,]t: por Te|e;a Cristir:;l grartrit.

iIs
l"a Página 74 de 92

I

I



[. lC)l\l

#§§
s'#iffi üt"

tu-

2q
í
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Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Re gistro de Pre ços

série,15 a 40, componentes: c, cursor,
apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC t23/06 - Art
48, inciso I

192

Lima uso odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: tipo kerr; comprimento:
2L ffiffi, aplicação: digital, tamanho: Z?

serie,45 a 80, componentes: c, cursor,
apresentação: conjunto completo
(EXCLUSTVA PARA ME Epp - LC 123106 - Art
48, inciso I

caixa 6

und
60

193

Lima uso odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: tipo kerç comprimento:
25 frffi, aplicação: digital, tamanho: 1e
série,15 a 40, componentes: c, cursoI
apresentação; conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 723106 - Art
48 inciso I

caixa 6

und
180

194

Lima uso odontológico, material: aço
inoxidável, modelo: hedstroem,
comprimento: 31 mm, aplicação: digital,
tamanho: 2a série,45 a g0, componentes: c,
curso[ apresentação: conjunto completo
(EXCLUSIVA PARA tME Epp - LC 123/06 _ Art
48, inciso l)

caixa 6

und tt0

1.95

de poliester com centro neutro tendo de um
lado a lixa com granulação media na cor
cinza e do outro granulação fina na cor

Lixa de acaba mento e polimento dentário

b ra nca ten do di NSme eso m4m x 1 70mm,
com EXCLUS IVA PA RA M EPPE LC 1 23/06
Art 48, nciso

ca ixa l-50

und 200

196

L UVA rapa roced mp e nto nao ci rúrgico,
mate al iconsil e mata n ho: grand e,
ca racte stica s naiadicio s mSE tpo, p

ma b idestra U sotipo desca rtáve
EXCLUS IVA PARA M E EP P LC 1 623/0 Art

nciso

caixa 100
und 200

197

Luva rapa mdiproce ento na U c rU rg CO,
m ate I;ria látex, ma nta ho medi o,
ca racte rísticas adic nato is sem pó, tipo:
am bidest ra, tipo uso desca rtáve

LUEXC SIVA PARA M EPE P 1,LC 23/06 rtA
nciSO

caixa 100
und 650

198

2.600

procedímento não
nitrile, tamanho:

cirúrgico,
pequenc,

cor: com

caixa 100

und
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(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 1,23/06 _ Art
48, inciso I

coç tipo: ambidestra , tipo uso: descartável

1.99

Luva para procedimento
material: nitrila, tamanho:
características adicionais:
ambidestra, tipo uso: desca

não cirúrgico,
extrapequeno,

sem pó, tipo:
rtável, modelo:

hipoalérgica (EXCLUSTVA PARA ME Epp - LC
L2 - Art 48, inciso I

caixa 100
und 1.400

240

material: acrílíco, finalidade:
educativo odontológico,

periodontal, aplicação:
características adicionais:
dental compondo o kit
(EXCLUSTVA PARA ME EPP _ LC

cárie,macro
treinamento,
macroescova

odontológico
1,23106 - ArÍ

M odelo anatômico para fins

inciso I

macroarcada,macro

unidade

didáticos,

material
tipo:

10

20L

fi

M áscara desca rtáve ous mral,ge ateria
tipo fixação: com cl eipe

elá stico racostu refo adrça ralate is,
raCA cter stica S mco Itro

a bso rção bactérias im Up reza S VA(EXCLUSt
MPARA E E PP LC 1E/oa Art rn48, c so

caixa 50
und 3.500

202
kít

M ateria Uresta rad n te rmed lar o kitcontendo 1. embal mage CO m de38g pó
dooxi de zi con e polimetacrilato de

e o utra em conbalagem tendo 15 ml de
U idorq (ee e',SYo ougen e 5%o, de acldoceta ico), restapara raU temÇão porária delon ESga rape téa 02 k itnos) epó

U ido.iq EXC LUSIVA PARA M E E PP LC1 Art 48 Cin rso

150

203

unidade

losócu p roteçã o, riamate a rmação:
lio cap bon ato, tpo p roteção; latera fro ntal,tipo lente nti- risco cor le nte ncolo4a plicação p oroteçã ra8e t, CA racterísticasadicio na is com haste dob ráve e IávereguEXCLUS IVA PARA M E EP P 1LC 623/o Art48 nciso

1,20

204

frasco

ificação
U b ifiCA nte rapa blu nternade tU inrb microâS, moto res e nstru mentos,na tes de cada ICc lo de esteri liza ração, paa Ita e bai XA frarotação SCO com 200m(EXCLUSt VA PARA EM EPP LC 7 23/06 Art48 nciso

200
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205

liPo m txt na b, com pos ição assoc ada com
neom nalcr he idrocortiso coDã, nce ntra Ção01_ +.000u 5 + 10mg ml so:umg so oluçã
otológica EXCLUS IVA PARA M EE PP LC
1. Art n48, SOCI

frasco

L0ml 220

206 oOxid de Zin co 50g VA(EXCLUSt PARA M E
PPE LC 231 /oa Art n48, ciso r) unidade 70

207

mE ba lagem esterip, liza mção ateria pa pel
U ctgra coúrgico, mposi ção c, film e
meropolí Itimu lam na do, umat ragra

e5 pessura ce rca de 60 m2c, apresentação:
ro lo, co m pon entes oadici tsna
te rmossel nte anhtam o cerca de 01

mco nentepo (. ind icadorc, u rmq tico, po
USO uso untco EXCLUS IVA RAPA EM PEP

1.2LC 3/06 A rt crsoin

bobina
100mt 10

208

sição;

mE ba mage ep, steriliza çã mateo, ria pape
Ugra ctru rgico com op c filme

líipo mero m lt Iti ma tnad o, ramotl atu ra
ess U ra ceesp rca 60de m aoõ, 2, resep ntaçâ,enveÍope,

CO mpon tesen
a utossel taante, nma ho: cerca de 1 5 x 52 m,

indc, icador U mq tiíco, po
uso UN tco (EXCLUS VA PARA M E E PPLC 1.2 3/oa Aft 48, cin íso

bobina
1,00mt 10

209

ilização,
E m ba lagem p este materia pape

Ugra ct corúrgico, mposí oçã c, fi lm epo límero m U Iti lam nado, gramatu ra
SUespes ra dcerca e 60 mg, a2, resentap

çãrol o, com ponentes
adi c tonate rmossel a nte, ta manh o cerca de 30 Cfr,nentescompo

Indc, ica do r U tmq ico, tipoUSO; USO un co (EXCLUST VA PA RA M E EPP7LC 23/oe A ft ncis o

bobina

1.00mt 5

2L0

E m ba iagem eP, ste rÍ lização, mate alUgra pape
L tru rgico, compos o:íçã c, efilmtÍnpol ero MU iti lamí na do, gra matu raespessu

dcerca e 60 mot, a2, presenta orol ção/ com pone ntes adicionate ísrmossela ntê, tamanh cerca de 50 CMcom po ne ntes indic, ca dor qUíuso rnico,uso tipoúnico EXCLUS iVA PARA MLC EPE P1.2 Art 4 a n so

bobina
100mt 5

21,1. cânfora,
PARA ME

Pa ramonoclorofen
o

a specto fí:stco uiq ido
EPP LC 1.2 Art 4 inciso

frasco

20ml

assocíação:
(EXCLUSIVA

70

:)Í*.;>-r f6;s:â Crjstjr:á Brair,r,, (( jr5 . ,rr,y'/W.í)i ,:{ri,.i.C*Slr,,.,L -.
rf:is.Í.iir1) 1r.443 o, Lílrli?s o .i)r jr;,; i,llu$_.Ssf C-f;;ti)r.j-"Ígí.1Â.

::

l

§; ü ífi xx;?:.i ;:_;i.Iii,;t",,i * ll: Página tt de g2

r'i

qaI'li*'r
,*-'r

Cffi,

adicionais:

componentes:
USO:



.{â úi*(-ãd#*
s*w

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Munici pal de lmpe ratriz

Comissão perman ente de Licita çãoSu erintendênci adeRe istro de Pre OS

..t j

.t: l:HijilÍ-i",,i,jfi[ffi.,i,J;§;iÍ,,,IâiÍ;í,-iÍjo,u 
,,,,,,, ,,,,,*i] e,Í,iize t, r:<it:::i,ijrj,jiBi1i, j i, iíríj-.rír*A. IV

2L2

Pasta a brasiva,
tamanho grão: 2
polimento final de
diamantada (EXCLU

apresentação: grãos,
a 4 microns, aplicação:
porcelana e resina, típo:
ISIVA PARA ME EPP - LC

unidade

- Art inciso I

1.20

21,3 bisnaga

9og- Art 48, inciso I
1

Pasta arofil ticap SE ótm eeo ftcom uor sabor
rteho a U5(EXCL VA PARA M E EP P LC 300

214
kit

meCi nto ood nto lógi CO, tetipo: rimporá o,
com o oxt dopos deiçã, nZI co oe leo,
CA ra n.cte stica oadici t:na sem e nouge t,
a specto fís staa +p pasta, apresen tação:
co ntoUnj com etop EXCLU SIVA PARA EM
EPP LC 1_2 A3/oo rt ncis48, o

20

215
VA

Acessório rap radiologia, po aca depl
fósforo, uso pena ca adpi U to EXCLUS

RAPA EÍvt PEP LC 1 Art rnctso

caixa 100

und 180

2L6
riAcessó o rarapa d tiologia, lacapo dep

rofósfo U SO: eriap CAp nfa nti EXC LUSIVA
MEPARA PPE LC 12 3/oa A rt nciso

caixa com
100 und 120

217
pote

Pa sta composição básica: radpe
pom comES, pos o Ula riliçã SU dlfato SOe tod
EXCLUS IVA PARA EÍVE pP LC 1.2 3/06 Art

Ctn48, so
20

21,8

idade

P onça dontol ógica, almateri, aÇo noxidáve
ta ma n ho: rcace eA

L 7 m, 31.referência 7
clíndicação; n lca a lip cação ap, lgodão,

rieste lídade: a utoclavável EXCLUSI VA PA RA
EM PPE LC 123/06 A IL 48, nctso

UN 160

219

unidade

escovado,
Pin cça irú CArgi mate rlot tnaço OX
m od oel a dson, típo ntapo serril ha da,com rimp ento: 12 CM EXCLUS IVA PA RA M EE PP LC 1.23/A6 A "+ 48 nctso

26

220

unidade
VA

P in odça onto ca,lógi riamate t: inco oxidavel,tipo porta mgra po, tÍ op ponta CU rvo CO ms U lco, caracte rísticas adÍc o na com trava,a p islicação o lamento bsa ol uto urestâ ra sçõeodon tol sógica EXCLUSI PARA ME E PP LC1_23/06 Art ncis o

40

221_ r,

Pi nça odo nto Câ,lógi ma te ria a ço n oxt dável,tipo mu e a p o:licaçã rapa ca rbonoLU(EXc st VA PA RA M E EP P LC 1. 23 6''/o Artnc,so
unidade

36

222
P nos ntra radicula res metá ilcos ro ueadosqrapa a opo de rarestau ções e CO roasrotética Ide n 0 1, de 5 mm

caixa S

und 30

üsic íiocUir:siitn
Pârâ v€irjíl( i)r its
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(EXCLUSTVA pnnn ttte
48, inciso l)

P - LC L23/06 - ArtEP

223

para apoio de restaurações
protéticas, píno de ns 0Z d

Pinos intra radicula res metálicos rosqueado

e
IVAEXCLUS RAPA M E PE P LC 61.23/O Art

48 nciso

caixa 5

und

e coroas

6,5 mm 30

224
unidade

Placa de vidro,, espessura: 4 mm, díâmetro
L0 mm (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC
1. - Art 48, inciso I

80

225
unidade

rsor,

VA

haAgul odonto mógica, ateria
ropol le noip epi aço noxidáve at, o:p icaçã

h ipodérm rca en dodont a dn ca ção
d enmrrigação, sao cerca de 30

tan emtipo b SCpo ntat, po tromba, ipo
NUca ncala U a a dala a d cionngu CUc,

co COtípo nexã o ne rcto uer kloc Sou li tp po
uso U so u nr esdco, ca rtável LUSEXC
PA RA M E PEP LC 1. Art 48, cin SO

1.to

226
unidade

r,

haAgu Cã,odontológi material
lio itp en o eropp idinoxaço ável, icaapl çãh mipodé ca endod o nntia, d icaçã

dção,
'riga rme nsa rcace ed 30 X 2 m7ab m,tipo ntapo m5e b ntaisel, po ro mba, tipo
nca ll cánu la a ngula adda, icion CUc, rS

conexãtipo conecto r uer ock uo s tiF, pouso soU dúnico, esca rtável EXC LUSI VAPARA ME PE P LC 72 Art 48, nctso

1,70

227
r,

Porta iha-agu
aÇo inoxidáve tit, po

eryd CO m mepri nto cerca de 15 Cfr,ca racterísticas da atcton ís: com tapon devídea EXCLUSIVA PA MRA EE PP LC 1.23/06Art 48 Ctn lso

unidade
90

228

90

229

unidade

unidade

r,

Po lhrta-agu a, rimate al aço inoxi dável, tipbade key,
ce drca e 18 CMca racterísticas adici nao d tiía, Upo so:reu il rzave e a U toclaváve EXCLUSI VA PARAM E EP P LC L 23/aa Art In48, c soPorta- lhagu a rimate al aço inoxi tídáveí, pomayo he8a com rirnep nto 44

-I CMca racterísticas da ícionais: com ponta devídea (EXCL USIVA PARA M E EPP LC 1,2 3/oaArt 48, Cin íso
60

na
unidademola ema

SIVA PARA

Porta amálgama,
autoclavável,

ca racterísticas
material: ná ilon, tipo:

adÍcionais;
10

,llll,i5,l:,:1.r",.--a (.ri5rr;r;1 
11,;, r111" '\. ,,{r;r}.1j!yy,1lj.íjürláf(lei}§s;,t;llriri:5.1.^r,, 

n,.u*3 ç Lrtrllze Ü err ;, í, i:, íi2 illi-.c 5f.. C- i)iCíi-1SLiÂ.

| .:,'
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mposta fotopo limerizável b1 pararesta urações an teriores e posteríores,co
mzircônia/sílica como carga

re resenta 60% em volu me (se m sila

rnorgânica e unidade

no m

.1. t-:1:'-' .i : r.. I ' _,:,.

Resina co

ME EPP - LC 1.2 3/06 - Art 48, inciso l)

237
unídade

oPote atermdontológ CO, a aÇo nox dável
fo rmato ci ndrico, CA ra cteríst ca s

ciadi ona co m mta tipa dpo a ppen,
ta ma n ho: m éd IO USEXCL PAIVA MERA PE P

1LC B/oa Art 48, ncíso

130

232
unidade

nj

a SOU oRégu don tol m deoógico lo la no edp
mfox, ater Iua lnm caio, racterística

da icional co unto 2c, pe ti Uça S, SO:po
a utoclavável LUEXC SIVA PARA EM PEP LC
t2 A rt tnctso

4

233
unidade

Resina com posta fotopol merizáve a1 rapa
resta u rações ri,nte o res e poste comrlores,
z rcôn ia/sílica ocom oin ntcargâ
contém bi uds-gma, ma e mbis-e a ma zfl

n caorgâ presenta riedadprop ES físícas
dife re ncia d fo rednece uzida deocontraçã

lipo merização, omen r tempo de
rmpol eriza oçã a resen ap an fo rma de

se s comringa 4 masgra EXCLUSI VA PARA
EM PEP LC 1 23t/06 Art ctn so

200

234

ia/síli

Re SI na com posta lifotopo merizávei aZ para
raresta u an terições eores ostep riores,com

z rcôn ca como oinca rga nirgá cacontém bis-g udma, ma e bis-e ma a matrizo n CArgâ a presenta ropriedp des icafís sdifere fornnciada, ece reduz id co ntra çãoimepol zaçã o, menor tem po deo lip merização. a presenta na aform de
coseringas m 4 mgra S, EXCLUS IVA PARA

EM EPP LC L2 rtA nciso

unidade 200

235

idade

ia/sílica

físicas

naResi CO mposta fot rmopo erizável a3 pa rarestau ra anções teriores e posteríores,com
z rcon

ocom CA inorga rgáni CAcontém bis -c U dffià, ma oe is-e ma ã matrizo nirgâ ca a resentap ropriep dadesd iferen ada, fornece reduzi da co n deraçãolipo meriza ção, men o r tem po deolíme ização apresenta an fo rm a de5e snga com 4 mraob as EXCLUSI VA PARAEM PPE LC Ln/a6 Art nciso

un 200

236

\

100
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tamanho médio de partículas na faixa entre
0,L9 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)

231

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, - Art 48, inciso l)

unidade 110

238

Resina composta fotopolimerizável b3 para

restaurações nteriores 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 inciso I

unidade 100

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 gramâs. (EXCLUSIVA PARA
ME EPP - LC ], 23/06 - Art 48, ínciso I

unidade

unidade

viscosídade (EXCLUSTVA PARA ME Epp _ LC
unidade

t2 - Art 48 inciso I

Resi

tipo

Resina microhibrida
dentes anteriores e
bis - ema, tegdma,

na composta, tipo: fotopolimerizável,
" bulk fill ", aspecto físico: fluída, baixa

para restaurações de
posteriores bis- gma,

udma e vidro de bário-
aluminio silicato com

1_60

240
350

241
130

\

ii,I

\\
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fluorescência e opalescência natural.

seringa ergonômica com tampa fixada ao

corpo. seringa de 4gr cor ea1 (EXCLUSIVA

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

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

unidade

PARA ME EPP - LC L23/06 - Art inciso I

130

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 49r coi-ea3 (EXCLUSIVA

unidade

Art inciso IPARA tVE EPP - LC 12

150

244

Seladora embalagem, material:
polipropileno, voltagem: 1.10,22A 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 j.23l16 - Art

unidade

inciso I

39

245 110

246

Revelador radiológico, tipo: solução aquosa
pronta g, uso, aplicação: para
processamento manual (EXCLUSIVA PARA

Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em
rolete, material: alvejado, purificado, isento
de impurezas, esterilidade: não estéril
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC L23/06 - Art

unidade

ME EPP - LC 123106 - Art inciso I

incíso I

pacote 100

und
6.500

241

Selante, tipo: para fóssulas e fissuras,
característica adicional: autopolimerizável,
aspecto físico: base + catalisador,
apresentação: conju nto completo
(EXCLUSTVA PARA ME Epp - LC t23/06 - Aft

inciso I

Seringa 29 200

248

Agulha odontológica, material: aço
inoxidável siliconizado, aplicação: gengival,
anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta unidade

o conexão:com bisel trifacetad ti

120

ls:e ijocLrit:snto Íoi assir:acJc djít;lâlfitir.ttll prr Tet.r:;a (;rjsljra firrllci.
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conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril,
descartável, apresentação: c, protetor
plástico e lacre (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

LC L23l06 - Art 48, inciso l)

249

Seringa, material: polipropileno,
capacidader 10 ml, tipo bico: bico central
luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de

borracha, adicional: graduada, numerada,

tipo agulha: c, agulha 23 gx l" , componente
adicional: c, sistema segurança segundo
nr,32, esterilidade: estéril, descartável,

apresentação: embalagem individual
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.23/06 - Art
48 inciso I

caixa 1,00

und
400

250

Seringa, material: polipropileno,
capacidade: 5 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
4 inciso l)

caixa 100

und
400

2s1,

Pasta moldagem, material básico: silicone
de condensação, características adicionais:
laboratorial, dura, cerca de 85 shore ',a",
tipo: base + catalisadoç apresentação :

conjunto completo (EXCLUSTVA PARA ME

kit

EPP - LC 723/06 - Art inciso I

5

252

Descolador, material: aço inoxidável, tipo
formato: destaca periósteo, modelo:
sindesmótomo (EXCLUSTVA PARA ME Epp _

unidade

inciso l)LC t2 - Art 48

20

253

Luva para procedimento não cirúrgico,
material: plástica, tamanho: tamanho único,
características adicionais: embalagem
lndividual, esterilidade: estéril, tipo uso:
descartável, modelo: ambidestra
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 1.23/06 - Art
48, inciso I

pct L00

und
300

254

ipoclorito de sódio, aspecto físico: solução
aquosa, concentração: teor L% de cloro
ativo (EXCLUSTVA PARA ME Epp - LC tZ3/06 _

H

Art inciso l)

frasco 1

litro 160

sie iiocLrrler(o Íoi assir:ado Cirlitai*rerrti: ;:,:,r 1ere:aCrisiri:l 3ral:cl.
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255

Sonda odontológica, material: aço

inoxidável, tipo: exploradora, modelo: ne 01,

tipo cabo: cabo macíço (EXCLUSIVA PARA

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

unidade 1.40

256

Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_

solução injetável, aplicação: sistema

fechado (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

123106 - Art 48, inciso l)

bolsa 1
litro

500

257
Sugadores descartáveis com pontas

coloridas, atóxico, aromatizado (EXCLUSIVA

PARA ME EPP - LC t23/06 - Art 48, inciso l)

unidade 10.500

2s8

Suporte laboratório, material: metal, tipo:
tipo iglu, aplicação: coletor de
perfurocortante, adicional: depositor
coletor de 7 litros (EXCLUSIVA PARA ME EPP

- LC 123106 - Art 48, inciso l)

unidade 60

2s9

Peças - equipamento odontológico,
material: borracha, tipo: mangueira prof,
aplicação: aparelho profilaxia dentária
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art
48, inciso l)

un idade 90

260

Tesoura, material: aço inoxidável,
comprimento: 12 cm, tipo ponta: curva
romba, tipo: íris (EXCLUSTVA PARA ME Epp -

unidade

LC 123106 - Art inciso l)
Tesoura, material: aço inoxidável,
comprimento: 15 cm, tipo ponta: curva fina-
fina, tipo: standard (EXCLUSTVA PARA ME

unidade

EPP - LC 723/06 - Art inciso
Tesoura, material: aço inoxidável,
comprimento: L5 cm, tipo ponta: reta fina_
fina, tipo: standard (EXCLUSTVA PARA ME

unidade

EPP - LC 123 6-Art rnciso I

Gas refrige rante odontológico, aplicação
teste de vitalidade pulpar, apresentação:
aerosol, temperatura: cerca de -50.c
(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1.n/a6 . Art

spray
200m1

48, inciso I

Vaselina sólida pomada 15g {EXCLUSTVA
PARA ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso t)

u n idade

Tira de Lixa de Aço 4mm. (EXCLUSTVA PARA
ME EPP - LC LBIA6 - Art 48, inciso t)

caixa 12

und

60

26r 60

262
70

263
1_0

264
100

265
150

266
150

Tira de Lixa de Aço 6mm. (EXCLUSTVA PARA
ME EPP - LC 1,23106 - Art 48, inciso t)

caixa 12

und

üÍiit ílocL,rÍrentr: fuj assilaCo diqilalfilniltí_, l-r+t ,,ere:a Cfis)ti1ü 3ri]ftíjt.
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261

Touca, tipo: descartável, material: tnt, cor:
branca, aplicação: cozinha industrial,
características adicionais: tamanho único
com elástico (EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC

- Art 48 inciso I1

pct 100

und
1.300

268
Lidocaína cloridrato, composição: associada

com epinefrina, dosagem: 2%o + 1:100.000,
caixa 50

und
a resenta in

450

269

Lidocaína cloridrato, composição: associada

com epinefrina, dosagem: ZYo + 1:100.000,
apresentação; injetável (EXCLUSIVA COTA

25% PARA ME EPP - LC 1.23106 - Art 48,
Inciso lll)

caixa 50

und
1.350

270
Lidocaína 2o/o s€ín vasoconstritor 50 tubetes
cl 1,8 ml (EXCLUSIVA PARA IVIE EPP - LC

123/06 - Art inciso I

11.0

271.

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

1:L00.000

caixa 50

und
787

272

Mepivacaína cloridrato, apresentação:
associada com epinefrina, dosagem: 2% +
1;100.000 (EXCLUSIVA COTA 25o/o PARA ME
EPP - LC 123/06 - Art48, inciso

caixa 50
und

2.363

213

or dental, aplicação: p, placa
bacteriana, apresentação: pastilha
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 1,23/06 - Art
48, inciso l)

Evidenciad

caixa 60

und
150

274

io, composição: em éter etílico,
concentração: 2%, forma farmacêutica
solução tópica, características
formulação especialmente unidade

lodofórm

(EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 1,23/06 - Art
inciso I

adicionais:

manipulada 120

275 sistemas de secagem e segurança, volume
câmara: cerca de 25 l, composição: sensores
temperatura e pressão, alarmes, outros

unidade

utocl ave, materia a tiço nox, po
nho 70 emod lontal, an o ragravitacio pe ção

a utomát dca, itaig t, CAca ra cte rísti naadicio

nentes:4 band

^

276
unidade

m ateria n tiaço OX, po
oh rt zo nta omt, cielo: oravitaci nao operâ çã
utom ática, cadigital, ra cte ríst CA cadi on
istes a5m de sec a m ege rasegu volnça, U me

mCA ra CC rca 2de 5 com opos sençã sores
te m rarat u e a soutro

13

N
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componentes: 4 bandejas (EXCLUSIVA COTA

25% PARA ME EPP - LC 1,23106 - Art 48,
inciso lll) a

2t7

Mesa Auxiliar com 4 gaveteiros em
Poliestileno de Alto lmpacto (GC12, GC14,

GC16 E GC20); Dimensões aproximadas:
45,5X31,5X83cm (EXCLUSIVA PARA ME EPP -

unidade

LC 1.2 - Art 48, inciso l)

33

278

Aparelho raios x, tipo aparelho: coluna base
móvel, aplicação: uso odontológico, tensão
alimentação: L'1,0,220 v, amperagem:
corrente no tubo entre 7 e 9 ma, potência

cabeçote: tensão do tubo 70 kvp,
características adicionais: comando
eletrônico digita l, cabo espira lado, potêncía:
potência aparente 1200 va (EXCLUSIVA

unidade

PARA ÍVIE EPP . LC 12 - Art 48, inciso I

4

219

Aparelho para aferir pressão arterial adulto
com manômetro de alta precisão e

blíndagem protetora contra choques
desregulagem com braçadeira de nylon em
tec-antialérgico resistente com fecho em
velcro (EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 123/06

10

unidade- Art 48, inciso I

280
Aparelho para medir glicemia (EXCLUSIVA

3106 - Art 48, inciso I
PARA ME EPP - LC 12 unidade

2

281,

motor de bancada, material corpo: plástico
abs, indicação: profilaxia , periodontia,
fonte: eletro-pneumático, instalação: bivolt,
componentes adicionais: reservatório pó,

u n idade

Equipamento
bicarbonato

odontológico, tipo: jato
e ultrassom, aspecto físico:

n ,CS mae o,
ed a

ponteira
compone

removível
2 peças d,

a utoclavável,
, 3 ponteiras,

3

282

motor de bancada, material corpo: plástico

:br, indicação: profilaxia , periodontia,
fonte: eletro-pneumático, instalação: bivoli,

E u mentoq pa odonto lógico, totipo: ja
bica e'bonato ul rasso rÍ1, SIfí: co:aspecto

COTA

nentescompo adici o isna sere riorvató pó,
ponte ra re movível utoclaváve t,

mCO nen te 2S:po depeças 3mão, nteipo ra S,
peda USIEXCL A 5%2 RAPA EM PE P

1LC 23i/06 Art cn48, iso unidade

13

h
Página 86 de g2

I

I

I



ii i.:)
!"i

.S r*:ttli
d#*r I -1

n

ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Re gistro de Pre ços

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 -

un idadeLC 123/06 - Art 48 inciso I

14

284

Cadeira odontológica, material; estrutura
aço, pintu ra eletrostática, materia I

estofamento: poliuretano injetado, alta
densidade, material revestimento: pvc

laminado sem costura, encosto; bi-
articulado, funcionamento; eletromecânico,
motorredutoç isento óleo, posições: 4
movimentos + programadas, componentes:
caixa comando intern al comando

5

285

Cadeira odontológíca, material: estrutura
âÇo, pintu ra eletrostática, materia I

estofamento: poliuretano injetado, alta
densidade, material revestimento: pvc
laminado sem costura, encosto: bi-
articulado, funcionamento: eletromecânico,
motorredutoç isento óleo, posições: 4
movimentos + programadas, componentes:
caixa comando interna, pedal comando
(EXCLUSTVA COIA 2s% PARA ME EPP _ LC

unidadeL23/06 - Art 48, inciso lll

17

286

ixa rotação, tipo: contra ângulo,
ransmíssão: transmissão 64:L,

torque; torquê cerca de 1_S n cm, troca de
broca: trava lt,fg, refrigeração: s,
refrigeração, tipo cabeça: cabeça pequena,
aplicação: motor eletrico (EXCLUSIVA PARA

unidade

Caneta ba

relação t

48, inciso Í
ME EPP -LC1.2 3/06 - Art

16

287

rolamento cerámica, velocidade máxima:
velocidade máxima menor ou igual 400,000
rpm, refrigeração: 3 ou maís furos, troca de
brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão:

unidade

Caneta alta rotaçâo, material

conexao fu2 ros, cabetipo Ça dcabeça raopa
LUEXC SIVA PA RA M EPE P 1LC rtAB/oa

4 in8, so

rolamento

12

288
Colete de proteção para raio x
PARA ME EPP - LC1

(EXCLUSIVA

inciso I
- Art

u n idade
18

289 5

Compressor de ar odontológico, ca pacidade
reservatório: volume interno acima de 1.20 i,
ca racterísticas adicionais: is óleo, unidadeento

Página 87 de 92
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tanque pintura interna anticorrosiva,
voltagem: 1.1.0,220 V componente adicional:
válvula de segurança, manômetro, dreno p,

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

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 - LC 123/06 -

Art 48, inciso l) un idade

I

291.

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

características adiciona is: isento óleo,
tanque pintura interna anticorrosiva,
voltagem: 220 v, componente adicional:
válvula de segurança, manômetro, dreno p,

água (EXCLUSIVA PARA ME Epp -LC1,23/06 -

Art 48, inciso I unidade
Destilador água, capacidade: 4 l,h,
voltagem: 121,220 v, características
adicionais: potência 550 w , dimensões
aproximadas 27x33x2,60, aplicação: uso
odontológico, material: aço inoxidável
(EXCLUSIVA PARA ME Epp - LC 123/06 - Art

lnciso I unidade
Estojo instrumental cirúrgico, material: aço
inoxidável, formato: retangula;
comprimento: 48 cm, largura: 2g cm, altura:
1,2 cm, aplicação: perfurado (EXCLUSIVA
PARA ME EPP - LC 12 3/06 - Art inciso I unidade
Estojo instrumental cirúrgico,
inoxidável, formato:
comprimento: 42 cm, largura:

material: aço
retangular;

18 cm, altura:
9 cm, aplicação: perfurado (EXCLUSTVA pARA
MEEPP-LC1 6 - Art 48, inciso u n idade

3

292

10

293

10

294

10

295

34
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Eq uipa mento
fotopolimerizad

odontológico,
or, aspecto físico

tipo:
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 I unidade

iroír ). br;4"í3 e Lrliiize c rriü. : ;ü rili:$-g5íC_b,ií)rj_{g{iA.
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296

Caneta baixa rotação, tipo: micromotoç
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

unidade48, inciso I

14

291

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

unidadeEPP-LC1 - Art 48, incíso I

22

298
Ponta pra Ultrasson 9L (EXCLUSTVA PARA

ME EPP - LC 123106 - Art 48, inciso I unidade
65

299
Ponta pra Ultrasson 92 (EXCLUSIVA PARA ME

unidadeEPP - LC 123106 - Art 48 inciso I

65

300
Ponta pra Ultrasson 94 (EXCLUSIVA PARA ME

unidadeEPP - LC L23/06 - Art 4 inciso I

65

301
Tambor de inox 14x12 (EXCLUSTVA PARA ME
EPP - LC 1.23/06 - Art 48, inciso I unidade

7

302

abs, capacidade: 800 ml, tipo fixação:
parede, anti-furto, cor: branca, aplicação:
mãos, características adicionais: visor
frontal, para álcool em gel (EXCLUSTVA PARA

unidade

Dispenser h igienizador, material: plástico

ME EPP . LC 1,2 3/06 - Art 48, inciso I

40

303

r Odontologico, capsular e
digital. (EXCLUSTVA PARA ME Epp _ LC

AmaÍgamado

- Art 48, inciso I1
unidade

2

3. DAVALIDADE DAATA
3.1. A validade desta Ata de Registro de preços será de 12 (doze)meses, apartir de 11 de setembro de 2a20, não podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS4.1. Caberá à Superintendência de Registro dePermanente de Licitação o gerenciamento desta Ata, no
e,nas questões legais, em conformidade com as normas
13, de 31 de marÇo de 2015.

Preços da Comissão
seu aspecto operacional
do Decreto tVunicipal no

Página 89 de g2
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Superintendência de Re gistro de Preços

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 realizaçáo da sessão pública do Pregão Eletrônico no

00812020, que é parte integrante desta Ata de Registro de preços,

independentemente de transcrição.

6. DA UT|L|ZAÇÃO OO REG|STRO DE PREÇOS
6.1. A presente 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 00g/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 órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo
estabelecido pelos órgãos participantes.

6-4- o fornecedor terá o prazo de 0s (cinco) dias, contados a partir daconvocação, para a assinatura do contrato;

6'5' caso o fornecedor crassificado em primeiro rugar não cump ra o pruzoestabelecido ou se recuse a executar o fornecimenú, terá o seu registro depreço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no ínstrumentocontratuar. Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor,competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de classificação, osdemais fornecedores.

6'6' O detentor do registro de preços, durante o prazode varidade desta Ata, ficaobrigado a:

6.6.1 ' Atender os pedidos efetuados petos orgãos participantes do sRp;

6'6'2' Fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidadesindicadas pero participante do sRp, não podenoo 
-urtrapassar 

o guantitativo
\

[sir) Ci]crirlerrto icj assir:a<jo Cjgllaifi,têítÍÉ ;:tr Tere:a Crislitla Srar:iji.
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Superintendência de Reg istro de Preços

registrado;

6.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do
órgão gestor do registro de preços sobre a pretensão de orgão não participante
em aderir à presente Ata (carona).

7. DAS CONDIçÓES GERATS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebirnento 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 008/2020.

8. DO DECRETO NO 03 DE21DE JANEIRO DE 2019

O Decreto no 03 de 21 de janeiro de 2019 alterou alguns dispositivos do
Decreto no 1312015 que trata sobre o Sistema de Registro de Preço, passando a
estabelecer que as aquisições e contratações não poderá exceder, por órgão ou
entidade, a cinquenta por cento do quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrado nesta Ata de Registro de preço, bem como
estabeleceu que o instrumento convocatório 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, ss30 e 40 do presente Decreto.

furt.22 t...1
§3o As aquisições
trata este artigo

ou as contratações adicionais de que

a

d o
registro de preços para o ó
orgãos participantes.

rgão gerenciador e para os

§4o O instrumento convocatório oreverá que o quantitativo

e ti e d

para oorgão gerenciador e para os órgãos não participantes quaderirem

h

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmpe ratriz
Comissão Permanente de Licitação

\
Página gl O, gZ 

\



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

superintendência de Registro de Preços

9. DA DTVULGAçÃO
9.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do

Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada

pelo Orgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua

assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

9.2. Registre-se que, no âmbito do pregão, caso o primeiro colocado se recuse a

assinar o contrato, a Administração deve convocar os licitantes subsequentes
para negociar, na ordem de classificação, sem que exista a obrigatoriedade
destes em igualar a proposta inicialmente vencedora, conforme disposto no art.

27, § 30, do Decreto 5450/05 e Decreto 01312015.

9.2.1 . Art. 27 , § 3" O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida
no § 2o 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 classificação, para, após 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 Íirmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

lmperatriz (ÍVA), 11 de setembro de2020
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SHAMARA GOMES DE.SOUSA LEAL
SUPERINTENDENTE DE REGISTRO DE

PREÇOS DA CPL

LEAL
PRESIDE DA CPL
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