
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000010/2020

ODONTOPLUS LTDA - ME

CNPJ:  05.674.440/0001-48

Rua Quinze de Novembro, 701 - PRAIA DA COSTA - VILA VELHA - ES - CEP: 29101045

ANEXO - TERMO Nº 000010/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000551

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000073/2019 002345/2019

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

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
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.

2.645,0050,00 52,90FR001

AMBAR /
FGM -

DENTSCAR
E

082

COLGADURA ODONTOLOGICA PARA FILME RAIO X
descrição:
individual, em aço inox, resistente, para revelar e fixar
películas radiográficas
intra-orais.

53,7015,00 3,58UN027 PREVEN101

CONTRA-ANGULO

descrição:
acoplamento intramatic, giro livre de 360 graus, spray
externo.
utiliza brocas de 2,35 mm e de alta rotação de 1,6 mm com
mandril. esterilizável em autoclave até 135 graus, mínimo de
5000 rpm e máximo de 20.000 rpm.

1.674,255,00 334,85UN028 DENTEMED088

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.

1.404,002,00 702,00UN042
EMITTER A

FIT /
SCHUSTER

090

MICROMOTOR

descrição:
acoplamento bordem spray para refrigeração por condução
interna.
esterilizável em autoclave até 135 graus, mínimo de 5000 rpm
e máximo de 20.000 rpm, sistema universal intramatic.

1.825,005,00 365,00UN058 DENTEMED087
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PASTA PROFILATICA COM FLUOR - 90GR
sabor tutti fruti com flúor bisnaga com 90gr

235,0050,00 4,70UN063
PROPHYCA

RE /
ALLPLAN

032

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.

2.130,0030,00 71,00UN066 KAVO089

PONTA PARA ULTRASSOM CAVFLEX 6000 - MODELO
DENTFLEX
descrição:
ponta para ultrassom com rosca externa, universal, de aço
inox e autoclavável.
obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo
dentflex

1.420,0020,00 71,00UN086 DENTFLEX095

PONTA PARA ULTRASSOM PROFI NEO US - MODELO DABI
descrição:
ponta para ultrassom com rosca externa, universal, de aço
inox e autoclavável.
obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo
dabi atlante

710,0010,00 71,00UN088
DABI

ATLANTE
096

SELADORA COM ALCA DE PRESSAO PARA SELAGEM
descrição:
com proteção térmica que evita acidentes. depois de
aquecida, selamento
instantâneo em apenas 5 segundos. chassi metálico de aço
com tratamento
anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo
segurança, qualidade e
durabilidade ao produto. área de selagem em aço inox.
aquecimento uniforme
em toda área de selagem. 30 cm x 12 mm contínuos de área
de selagem e
área selada 25 cm x 10 mm. acionamento e controle de
temperatura por
potenciômetro. temperaturas de 35° a 230°. sela plástica e
papel grau
cirúrgico, bivolt, frequência: 50hz / 60hz.

1.200,004,00 300,00UN105

SELAFORTE
C/

CONTROLE
TEMPERATU

RA /
BIOTRON

093

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              13.296,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              13.296,95

ODONTOPLUS LTDA - ME:                        13.296,95
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