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SETOR DE CONTRATOS
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F V P COELHO

CNPJ:  26.294.192/0001-80

RUA JOSE ROSA DE LIMA, 99 - BARRO BRANCO - SERICITA - MG - CEP: 35368000

ANEXO - TERMO Nº 000006/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000547

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

AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES
embalagem: frasco com 01 litro.

138,0030,00 4,60FR002
VICPHARM

A
044

CARBONO EM FILME PARA ARTICULACAO.
usado para registro da articulação das superfícies
oclusais e proximais. embalagem  com 140 folhas.

2.640,0030,00 88,00UN024 ANGELUS030

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

473,8020,00 23,69KIT026
IODONTOSU

L
073

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.

1.712,7030,00 57,09UN030 VICPHARM
A

047

ESPELHO PLANO N  05
199,00100,00 1,99UN032

IODONTOSU
L

037

FITA MATRIZ METALICA ROLO - TAMANHO 7X0,07X5M
44,4030,00 1,48RL037 PREVEN068

FITA MATRIZ METALICA TAMANHO 7 X 0,05 X 5M
40,2030,00 1,34RL038 PREVEN067
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FIXADOR PARA RADIOGRAFIAS
descrição:
solução fixadora para radiografia pronta para uso em
processo manual,
embalado em frasco com aproximadamente 475 ml, trazendo
externamente os
dados de identificação, procedência, número de lote e prazo
de validade.

337,5030,00 11,25UN039 CAITHEC103

MINI INCUBADORA BIOLOGICA
capacidade para incubar de 4 a 6 indicadores biológicos;
temperatura máxima de 60 ºc para incubação; garantia de 2
anos; bivolt.

1.265,0010,00 126,50UN059 BIOMEC113

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

432,8040,00 10,82UN092
BIODINAMIC

A
056

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

432,8040,00 10,82UN093
BIODINAMIC

A
057

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

432,8040,00 10,82UN094
BIODINAMIC

A
058

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
combinação de vidro de bário – alumínio silicato silanizados e

324,6030,00 10,82UN095
BIODINAMIC

A
059
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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

216,4020,00 10,82UN098
BIODINAMIC

A
060

REVELADOR PARA RADIOGRAFIAS
descrição:
solução reveladora para radiografia pronta para uso em
processo manual,
contendo água, hidroquinona na concentração de 2 a 3%,
embalado em frasco
leitoso com aproximadamente 475 ml, trazendo externamente
os dados de
identificação, procedência, número de lote e prazo de
validade.

337,5030,00 11,25UN099 CAITHEC104

SUG CLEAN
solução desinfetante para limpar sugador – frasco com 01
litro

1.265,0050,00 25,30FR107 DFL063

TIRAS DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA
caixa com 150 unidades 352,5050,00 7,05CX111 PREVEN066

TOUCA DESCARTAVEL GORRO SANFONADA

descricao:
- com elástico,
- cor branca,
- gramatura 30 gr,
- com a finalidade de uso de cobrir a região craniana ou
couro cabeludo
-  embalagem com 100 unidades

150,0030,00 5,00PC112 ANA DONA027

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              10.795,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              10.795,00

F V P COELHO:                        10.795,00
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