
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000115/2018

HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI

CNPJ:  10.696.551/0001-95

RUA SAMUEL LEVY, 274 - AQUIDABAN - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29308186

ANEXO - TERMO Nº 000115/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000000463

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000023/2018 000797/2018

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

BROCA CARBIDE ESFERICA N  2
para contra ângulo com 22,5 mm caixa com 06 unidades

900,0050,00 18,00CX003 KAVO003

BROCA CARBIDE  ESFERICA N  3
para contra ângulo com 22,5 mm caixa com 06 unidades

900,0050,00 18,00CX004 KAVO004

BROCA CARBIDE ESFERICA N  4
para contra ângulo com 22,5 mm caixa com 06 unidades 900,0050,00 18,00CX005 KAVO005

BROCA CARBIDE  ESFERICA N  6
para contra ângulo com 22,5 mm caixa com 06 unidades

900,0050,00 18,00CX006 KAVO006

ROLO ESTERILIZACAO TERMO SELANTE 200 MM X 100 M,
embalagem tubular, para esterilização a vapor em
autoclave e gás óxido de etileno, em papel grau cirúrgico e
filme laminado. com indicador do processo de esterilização e
sistema triplo de selagem.

4.200,0050,00 84,00RL027 VEDAMAX027

DETERGENTE ENZIMATICO
detergente enzimático, com ph neutro: atóxico, não irritante
para a pele e mucosas (comprovado por laudo de
laboratórios oficiais ou credenciados), não corrosivo e
biodegradável, com pelo menos 04 (quatro) enzimas -
protease, amilase, carbohidrase e lípase, utilizado para
remover sangue e fluídos corpóreos de materiais de aço
inoxidável, látex, silicone, pvc, vidraria, fibroscópios, etc,
agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e
luz dos objetos. registrado de acordo com a rdc nº 55 de 14
de novembro de 2012. devem possibilitar o uso manual e em
lavadoras automáticas e ultrassônicas, não espumante,
apresentando eficácia na ação seguindo-se as instruções
de diluição do fabricante. deverá apresentar, junto com a
proposta de preços, laudos de estabilidade enzimática para
protease e amilase, laudo de ph do produto puro e na
diluição de uso e laudo de estabilidade acelerado ou de longa
duração dado por laboratório credenciado à anvisa (reblas).
embalagem resistente, trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de
fabricação, prazo de validade e número de registro no
ministério da saúde. o fabricante deve declarar as
concentrações enzimáticas, modo de preparo da solução de
uso, prazo de validade desta solução e tempo de imersão
dos objetos de trabalho. o prazo de validade mínimo do
detergente antes da diluição deve ser de 12 (doze) meses a
partir da data de entrega. o produto ofertado deverá ser
embalado conforme a praxe do fabricante, garantindo sua
integridade com o uso. rotulado de acordo com a legislação
em vigor. embalado em frascos de 5 litros. o valor da
proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a
diluição do produto devendo constar na proposta uma única
marca e a diluição do produto em ml/l.

7.850,0050,00 157,00UN048
CICLOFARM
A(4ML P/ 1L
DE AGUA)

048

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA
COR OPACO A2 DENTINA

descrição:

897,0030,00 29,90UN051 3M051
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composta de uma matriz monomérica contendo bis(gma),
bis(ema), udma e tegdma, as cargas são uma cuidadosa
combinação de vidro de bário – alumínio silicato silanizados e
nanoparticulas de dióxido de silício, canforquinona como
fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos, o
compósito apresenta particulas na faixa de 40nm a 3,0
microns com tamanho médio de particula de 0,5 microns,
conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume
de 57 a 58% de carga inorgânica microhibrida,
fotopolimerizável, indicada para restauração direta de dentes
anteriores e posteriores.  seringa com 4 gr

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA

descrição:

cor a1 esmalte – composta de uma matriz monomérica
contendo bis(gma), bis(ema), udma e tegdma, as cargas são
uma cuidadosa combinação de vidro de bário – alumínio
silicato silanizados e nanoparticulas de dióxido de silício,
canforquinona como fotoiniciador, aceleradores,
estabilizantes e pigmentos, o compósito apresenta particulas
na faixa de 40nm a 3,0 microns com tamanho médio de
particula de 0,5 microns, conteúdo total de carga em peso de
78,5 a 79,8% e volume de 57 a 58% de carga inorgânica
microhibrida, fotopolimerizável, indicada para restauração
direta de dentes anteriores e posteriores.  seringa com 4 gr

1.495,0050,00 29,90UN058 3M058

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA
COR A2 ESMALTE

descrição:

composta de uma matriz monomérica contendo bis(gma),
bis(ema), udma e tegdma, as cargas são uma cuidadosa
combinação de vidro de bário – alumínio silicato silanizados e
nanoparticulas de dióxido de silício, canforquinona como
fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos, o
compósito apresenta particulas na faixa de 40nm a 3,0
microns com tamanho médio de particula de 0,5 microns,
conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume
de 57 a 58% de carga inorgânica microhibrida,
fotopolimerizável, indicada para restauração direta de dentes
anteriores e posteriores.  seringa com 4 gr

1.495,0050,00 29,90UN059 3M059

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA
COR A3 ESMALTE

descrição:

composta de uma matriz monomérica contendo bis(gma),
bis(ema), udma e tegdma, as cargas são uma cuidadosa
combinação de vidro de bário – alumínio silicato silanizados e
nanoparticulas de dióxido de silício, canforquinona como
fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos, o
compósito apresenta particulas na faixa de 40nm a 3,0
microns com tamanho médio de particula de 0,5 microns,
conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume
de 57 a 58% de carga inorgânica microhibrida,
fotopolimerizável, indicada para restauração direta de dentes
anteriores e posteriores.  seringa com 4 gr

1.495,0050,00 29,90UN060 3M060

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA
COR A3,5 ESMALTE

descrição:

composta de uma matriz monomérica contendo bis(gma),
bis(ema), udma e tegdma, as cargas são uma cuidadosa

1.495,0050,00 29,90UN061 3M061
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combinação de vidro de bário – alumínio silicato silanizados e
nanoparticulas de dióxido de silício, canforquinona como
fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos, o
compósito apresenta particulas na faixa de 40nm a 3,0
microns com tamanho médio de particula de 0,5 microns,
conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume
de 57 a 58% de carga inorgânica microhibrida,
fotopolimerizável, indicada para restauração direta de dentes
anteriores e posteriores.  seringa com 4 gr

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVELMICROHIBRIDA
COR A4 ESMALTE

descrição:

composta de uma matriz monomérica contendo bis(gma),
bis(ema), udma e tegdma, as cargas são uma cuidadosa
combinação de vidro de bário – alumínio silicato silanizados e
nanoparticulas de dióxido de silício, canforquinona como
fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos, o
compósito apresenta particulas na faixa de 40nm a 3,0
microns com tamanho médio de particula de 0,5 microns,
conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume
de 57 a 58% de carga inorgânica microhibrida,
fotopolimerizável, indicada para restauração direta de dentes
anteriores e posteriores.  seringa com 4 gr

747,5025,00 29,90UN062 3M062

CIMENTO PROVISORIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E
EUGENOL
material restaurador intermediário, a base de óxido de zinco
e eugenol, reforçado por polímero, kit contendo  pó em
frasco de 38g e liquido com 15ml

520,0020,00 26,00KIT077 INTERIN077

RESINA COMPOSTA  FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA
COR B1
b1esmalte – composta de uma matriz monomérica contendo
bis(gma), bis(ema), udma e tegdma, as cargas são uma
cuidadosa combinação de vidro de bário – alumínio silicato
silanizados e nanoparticulas de dióxido de silício,
canforquinona como fotoiniciador, aceleradores,
estabilizantes e pigmentos, o compósito apresenta particulas
na faixa de 40nm a 3,0 microns com tamanho médio de
particula de 0,5 microns, conteúdo total de carga em peso de
78,5 a 79,8% e volume de 57 a 58% de carga inorgânica
microhibrida, fotopolimerizável, indicada para restauração
direta de dentes anteriores e posteriores.  seringa com 4 gr

747,5025,00 29,90UN083 3M083

RESINA COMPOSTA  FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA
COR B2
esmalte – composta de uma matriz monomérica contendo
bis(gma), bis(ema), udma e tegdma, as cargas são uma
cuidadosa combinação de vidro de bário – alumínio silicato
silanizados e nanoparticulas de dióxido de silício,
canforquinona como fotoiniciador, aceleradores,
estabilizantes e pigmentos, o compósito apresenta particulas
na faixa de 40nm a 3,0 microns com tamanho médio de
particula de 0,5 microns, conteúdo total de carga em peso de
78,5 a 79,8% e volume de 57 a 58% de carga inorgânica
microhibrida, fotopolimerizável, indicada para restauração
direta de dentes anteriores e posteriores.  seringa com 4 gr

747,5025,00 29,90UN084 3M084

ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZAVEL
PARA ESMALTE E DENTINA FRASCO COM 6G

descrição:
- primer e adesivo em um só frasco, solvente à base de
água e álcool, frasco de 6g rende até 280 gotas = 280
restaurações, menor espessura de película, em torno de 7
um, sistema adesivo com nanotecnologia, cargas que
proporcionam uma excelente adesão a dentina e ao esmalte,
adesivo com 10% em peso de carga (nanoparticulas de
sílica com tamanho de 5 nanometros), em virtude do pequeno

4.002,5050,00 80,05FR088 3M088
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tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes
de uso, menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade
pós-operatória, frasco com tampa flip top – frasco de 6 ml.

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA
COR OPACO A3 DENTINA

descrição:
composta de uma matriz monomérica contendo bis-gma,
bis-ema, udma e tegdma. as cargas são combinação de
vidro de bário-alumínio silicato silanizados e nanoparticulas
de dióxido de silício, canforquinona com fotoiniciador,
aceleradores, estabilizantes e pigmentos, o compósito
apresenta partículas na faixa de 40 nm a 3 microns com
tamanho médio de partícula de 0,5 micron, conteúdo total de
carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57 a 58% de
carga inorgânica microhibrida, fotopolimerizável indicada
para restauração direta de dentes anteriores e posteriores.
embalagem: seringa com 4 g.

897,0030,00 29,90UN092 3M092

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA
COR OPACO B2 DENTINA

descrição:
composta de uma matriz monomérica contendo bis-gma,
bis-ema, udma e tegdma. as cargas são combinação de
vidro de bário-alumínio silicato silanizados e nanoparticulas
de dióxido de silício, canforquinona com fotoiniciador,
aceleradores, estabilizantes e pigmentos, o compósito
apresenta partículas na faixa de 40 nm a 3 microns com
tamanho médio de partícula de 0,5 micron, conteúdo total de
carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57 a 58% de
carga inorgânica microhibrida, fotopolimerizável indicada
para restauração direta de dentes anteriores e posteriores.
embalagem: seringa com 4 g.

897,0030,00 29,90UN093 3M093

PONTA DE ULTRASSOM UNIVERSAL N  5
descrição:
com rosca externa, para aparelho removedor de tártaro
sonic borden tipo
kavo.
obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo
kavo.

3.900,0030,00 130,00UN097 KAVO097

FOTOPOLIMERIZADOR PARA RESINAS COMPOSTAS
descrição:
para fotopolimerizar resinas compostas, adesivos e
cimentos de ionômero de
vidro, com tempos de aplicação disponíveis de 5, 10 e 20
segundos, com bip
sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação, tempo
máximo de uso
continuo: 300 segundos, led indicativo com bip sonoro do
tempo decrescente, bivolt automático, podendo ser utilizado
em tensões de alimentação entre 100v - 240v (50/60hz),
desligamento automático ao final do tempo solicitado, corpo
da caneta constituído em abs, radiômetro interno automático.
mantém estabilizada a potência de luz. ponteira de
fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada
(sem fuga de luz), autoclavável a 134ºc e com giro de 360º.

2.000,004,00 500,00UN098
EMITTER A

FIT098

AMALGAMADOR
descrição:
para trituração de materiais restauradores encapsulados.
com mistura exata e
consistente, silencioso e com baixa vibração, compatível
com todas as
cápsulas, com identificador de instabilidade na corrente
elétrica e função de
desligar, bivolt, com temporizador.

1.350,002,00 675,00UN099 EC-MIX099

PONTA PARA ULTRASSOM SONIC BORDEN 2000N -
MODELO KAVO

4.500,0030,00 150,00UN103 KAVO103
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descrição:
ponta para ultrassom com rosca externa, universal, de aço
inox e autoclavável.
obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo
kavo.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              42.836,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              42.836,00

HOLY MED COM DE PROD MEDICOS HOSP EIRELI:                        42.836,00
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