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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022
PROCESSO Nº 1634/2022

Aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2023, o MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, através da Secretaria

Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º

10.700.103/0001-18, com sede na Av. Prefeito Antônio Lacerda, nº 79, Quilombo, Iúna/ES, neste ato

representada pelo Secretário Municipal de Saúde, DURVAL DIAS SANTIAGO JÚNIOR, servidor
público, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 042.084.657-35 e RG n.º 8018306 – SSP/ES,

residente e domiciliado na Rua Afonso Cláudio, s/nº, Bairro Boa Esperança, Ibatiba/ES e pelo Sr.

ROMÁRIO BATISTA VIEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n.º

788.456.027-53 e RG n.º 599171 – SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Deputado João Rios, nº

65, Bairro Centro, neste Município de Iúna, considerando o resultado da licitação nº 066/2022, na

modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo

nº 1634/2022, resolve registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo

com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo às condições previstas no

edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas

alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a

seguir:

01 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL COMPRA DE
MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA USO NOS DIVERSOS CONSULTÓRIOS
ODONTÓLOGICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUE ATENDEM AOS
USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, conforme condições e especificações contidas

no Termo de Referência e em Seus Anexos.

02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. Em decorrência da proposta apresentada e homologada no Pregão Eletrônico nº 066/2022, ficam

registrados para contratações futuras os preços unitários e respectivo fornecedor, identificado a

seguir:

RAZÃO SOCIAL: SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.820.255/0001-10, com sede

na Rua Dr Lisimaco Ferreira da Costa, nº 225, sala 01, Vila Recreio, Londrina/PR, cep: 86.025-090,

telefone: (43)3376-6360, endereço eletrônico: supremadental@licitacoes.londrina.br, neste ato

mailto:supremadental@licitacoes.londrina.br,
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representada por JULIANA CAROLINA ZANINELLI LADEIRA, brasileira, casada, comerciante,

portadora do CPF n.º 050.536.699-10 e RG nº 8.976.304-5 SSP/PR, residente na Rua Taquari, nº 55,

fundos, Vila Recreio, Londrina/PR, cep: 86.025-290.

2.2. Os preços registrados do Detentor da Ata seguem em anexo

2.3. Relação dos licitantes que após o encerramento da fase competitiva, manifestaram “aceite” aos

preços e condições registradas pelo licitante vencedor, conforme ata de realização do pregão.

03 - CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃO PARTICIPANTE
3.1. O Município de Iúna será o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, não existindo outro

órgão participante.

3.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá sofrer as adesões de que trata o art.

22 do Decreto nº 7.892/2013.

04 - CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DA ATA
4.1. A ata de registro de preços vigerá por 12 (doze) meses, a contar de sua publicação resumida no

Diário Oficial do Estado, vedada sua prorrogação.

4.2. Encerrada a vigência da Ata, é vedada a formalização de novas contratações dela decorrentes.

05 - CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a

vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração

promover as negociações junto ao fornecedor.

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos

valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de

mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido

de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e

comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais

vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Convocado, não comparecer no prazo de até 7 (sete) dias para assinatura do contrato/ata;

5.7.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.7.3. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.4. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado; ou

5.7.5. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,

alcançando o órgão gerenciador.

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 e 5.7.5 será

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e

justificados:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

06 - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES
Compete ao Órgão Gerenciador:

6.1. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços – SRP.

6.2. Efetuar o registro do licitante e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

6.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos

fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de

classificação e os quantitativos de contratação definidos.

6.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.

6.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de descumprimento

do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em relação às suas

próprias contratações.
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6.6. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos preços

registrados.

6.7. Dar publicidade dos preços registrados, com indicação dos fornecedores.

6.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata, nas contratações dela

decorrentes.

07 - CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,

as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do

ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no instrumento contratual, anexos ao Edital.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993.

7.3. Os contratos derivados da presente ata, serão fiscalizados pelos servidores Durval Dias Santiago

Junior, matricula nº 13315, para atuar como gestor do contrato e ainda Luana de Cassia dos Santos

Nora Aguiar, matricula nº 30368 e Silvia Florindo de Freitas, matricula nº 14125, representando a

Secretaria Municipal de Saúde, nomeados por portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Iúna/ES, 13 de janeiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Romario Batista Vieira - Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Durval Dias Santiago Júnior - Secretário Municipal de Saúde

SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA
Juliana Carolina Zaninelli Ladeira / ou procurador legalmente habilitado
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ANEXO

PREÇOS REGISTRADOS PELO DETENTOR DA ATA

Ficam registrados os seguintes preços do Detentor da Ata:

CADASTRO DE RESERVA
Lote 20 1º - BH DENTAL COMERCIAL EIRELI
Lote 71 1º - OG MED COMERCIAL LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000015/2023

SUPREMA DENTAL IMP., EXP. E COM. DE PROD.ODON.LTDA

CNPJ:  28.820.255/0001-10

RUA DOUTOR LISIMACO FERREIRA DA COSTA, 225 - RECREIO - Londrina - PR - CEP: 86025090

ANEXO - TERMO Nº 000015/2023 -  SEQUÊNCIA  N°000000790

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000066/2022 001634/2022

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE ADULTO E INFANTIL
confeccionado com 100% de silicone.
facilita procedimentos odontológicos.
cores: diversas
esterilização em autoclave a 134ºc.
embalagem: kit com duas unidades, uma adulta e outra
infantil.

249,5050,00 4,9900KIT001
IMPLA -
MODELO
IAB PG

114

ANESTESICO TOPICO EM GEL 12 GR
pote com 12 gr sabor pina colada

1.288,50150,00 8,5900UND.008
DFL -

BENZOTOP
024

APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE
descrição: aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo
uso: descartável, material: plástico, características
adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: fina
pacote 100,00 un
código bps-br0410557

423,5050,00 8,4700PCT009
FGM -

CAVIBRUSH
100

BROCA ALTA ROTACAO
descrição: material:carbide, formato:pêra, tipo haste:haste
regular, tipo corte:corte médio, referência:ref. 329
código bps-br0404053

235,0050,00 4,7000UN012 KAVO - FG101

BROCA ALTA ROTACAO BR0402948
descrição: material:aço inoxidável diamantada,
formato:esférica, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte
médio, numeração americana:1015
código bps- br0402948

98,5050,00 1,9700UN013
3R/MICROD

ONT/CHAMP
ION

102

BROCA ALTA ROTACAO BR0403152
descrição:
material:aço inoxidável diamantada, formato:pêra, tipo
haste:haste regular, tipo corte:corte fino, numeração
americana 1:ref. 3168f
código bps-br0403152

102,0050,00 2,0400UN015
3R/MICROD

ONT/CHAMP
ION

103

BROCA ALTA ROTACAO BR0403874
descrição: material:carbide, formato:cônica longa,
característica adicional:topo arredondado, tipo haste:haste
regular, tipo corte:zekrya, referência:ref. 151
código bps-br0403874

838,6070,00 11,9800UN017
IMPLA/25

IZC
001

BROCA ALTA ROTAÇAO 4138F
material: aço inoxidável diamantada, formato:tronco cônica,
característica
adicional:topo arredondado, tipo haste:haste regular, tipo
corte:corte
médio, numeração americana:4138f

306,00150,00 2,0400UN018
3R/MICROD

ONT/CHAMP
ION

076

CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO - KIT
- kit com 01 pasta base e 01 pasta catalisadora

1.203,6060,00 20,0600KIT025
DENTSPLY -

HYDRO C
002

CONDICIONADOR DENTAL BR0391585
descrição:
tipo:ácido poliacrílico, concentração:11,5%, aspecto
físico:gel
frasco 10,00 ml
código bps-br0391585

2.681,4060,00 44,6900FR029
DFL - VITRO
CONDICION

ADOR
012
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
ESPATULA PARA RESINA Nº 9 DE TITANIO
aço inox.
tamanho: 18cm.
validade: indeterminada.
registro anvisa

1.789,5050,00 35,7900UN044
IMPLA -

IESP T 09078

ESPELHO BUCAL
descrição: material:aço inoxidável e espelho, tipo:plano,
tamanho:nº 5, uso:encaixe universal, comprimento
cabo:cabo padão, tipo uso:autoclavável,
apresentação:embalagem individual
código bps-br0413310

239,00100,00 2,3900UN045
IMPLA -
IESP 05

088

FITA MATRIZ METALICA ROLO - TAMANHO 7X0,07X5M
38,7030,00 1,2900ROLO048

IMPLA -
IM07

039

FITA MATRIZ METALICA TAMANHO 7 X 0,05 X 5M
37,5030,00 1,2500ROLO049

IMPLA -
IM05

040

IODOFORMIO
características:
possui 96% de iodo, quando liberado, exerce efeito
antimicrobiano, altamente
radiopaco, promove discreta analgesia. indicado para
tratamento das lesões
periapicais refratárias.
embalagem com 10g.

459,8020,00 22,9900UN057 QUIMIDROL077

MATRIZ ODONTOLÓGICA BR0406147
descrição:
material:poliéster, tipo:pré-cortada, formato:fita,
apresentação:envelope 50 folhas de 10cm, largura:10 mm,
tipo uso:descartável
código bps-br0406147

237,30210,00 1,1300ENV072 IMPLA - ITP107

MEPIVACAINA CLORIDRATO
descrição: concentração:3%, forma farmacêutica:solução
injetável
tubete 1,80 ml
código bps-br0357788

1.492,50750,00 1,9900TB073 DFL108

MEPIVACAINA CLORIDRATO
.descrição: concentração:3%, forma farmacêutica:solução
injetável
tubete 1,80 ml
código bps-br0357788

497,50250,00 1,9900TB074 DFL121

OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/  ALTA E BAIXA ROTACAO
com bico borden – frasco com 200ml

849,5050,00 16,9900FR076
IMPLA -
ISENTO

015

PASTA PROFILATICA
descrição: composição básica:pedra pomes,
composição:lauril sulfato de sódio, características
adicionais:com fluor
bisnaga 90,00 g
código bps- br0434931

194,5050,00 3,8900BG078
IODONTOSU

L
095

PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N  1022
102,0050,00 2,0400UN083

3R/MICROD
ONT/CHAMP

ION
030

PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N  1024
102,0050,00 2,0400UN084

3R/MICROD
ONT/CHAMP

ION
051

PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N  1031
102,0050,00 2,0400UN085

3R/MICROD
ONT/CHAMP

ION
052

PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 3118 F 102,0050,00 2,0400UN086
3R/MICROD

ONT/CHAMP
ION

031

PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N  2135
F 102,0050,00 2,0400UN087

3R/MICROD
ONT/CHAMP

ION
032

PORTA AMALGAMA DE PLASTICO
descrição:
utilizado para transporte e inserção do amalgama na

381,3030,00 12,7100UN088 MAQUIRA018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
cavidade dentária. esterilizável em autoclave a 121 ºc.
registro na anvisa
fornecimento: embalagem com 1 unidade.

RESINA COMPOSTA BR0404479
descrição: tipo:fotopolimerizável, tamanho
partículas:nanohíbrida, aspecto físico:escupível
código bps-br0404479

obs.: as cores serão definidas posteriormente pela
secretaria na autorização de fornecimento

459,6040,00 11,4900UN090 DFL111

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

1.197,6040,00 29,9400SER091 FGM041

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

1.197,6040,00 29,9400SER092 FGM042

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

1.197,6040,00 29,9400SER093 FGM043

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
nanoparticulas de dióxido de silício, canforquinona como
fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos, o

1.197,6040,00 29,9400SER094 FGM044
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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
COR OPACO A2 DENTINA

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

598,8020,00 29,9400SER095 FGM026

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.

598,8020,00 29,9400SER096 FGM033

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

619,8020,00 30,9900SER097 FGM045

ROLETE DE ALGODAO
com numeração, nº 01 - pacote com 100 unidades.

1.070,00500,00 2,1400PCT107 SSPLUS034

SACA-BROCAS PARA ALTA ROTACAO   AR
186,0050,00 3,7200UN110

IMPLA -
ISENTO

019

SELANTE
descrição: tipo:para fóssulas e fissuras, característica
adicional:fotopolimerizável, componente adicional:flúor
seringa 2,50 g
código bps - br0390777

999,00100,00 9,9900UN112
BIODINAMIC

A
096

SUGADOR
descrição: material:pvc, tipo:saliva, características
adicionais:c/ arame, apresentação:pacote c/ 40 unidades,
tipo uso:estéril, descartável
código bps - br0406292

4.010,00500,00 8,0200PCT114 SSPLUS087
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS 12 CM EM ACO
INOX
descrição:
tesoura íris para retirada de pontos, ponta reta, 12 cm de
comprimento, fabricada em aço inox. embalagem plástica
individual, constando os dados de identificação e
procedência.
garantia: 10 anos contra defeito de fabricação.
o produto deverá conter registro na anvisa.
fornecimento: unidade

1.799,00100,00 17,9900UN116 6B021

TIRA ABRASIVA
descrição: uso odontológico, material:aço inoxidável + óxido
de alumínio, comprimento:cerca de 150 mm, largura:4 mm,
apresentação:envelope c/ 12 unidades, tipo uso:estéril,
descartável
código bps - br0406285

212,0050,00 4,2400ENV117
IMPLA -
ITLA04

112

TIRAS DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA
caixa com 150 unidades

369,5050,00 7,3900CX118 IMPLA ITLP046

VASELINA SOLIDA
descrição:
parafina sólida pasta, petrolato branco;
grupo químico: hidrocarboneto alifático;
composição: é composta essencialmente de produtos
derivados de petróleo. é constituída de hidrocarbonetos
através de hidrogenação.
natureza química: mistura complexa de hidrocarbonetos de
petróleo, semi sólida.
fórmula molecular: não se aplica
peso molecular: não se aplica
aspecto: massa untuosa branca, sólida à temperatura
ambiente, inodora à temperatura ambiente.
solubilidade: insolúvel na água e na glicerina, quase insolúvel
no álcool frio ou quente; solúvel no clorofórmio, sulfeto de
carbono, benzeno e essência de terebintina; é também
solúvel no éter, benzina e na maioria dos óleos fixos e
voláteis. viscosidade ssu a 98,9 °c: 36 a 44 ponto de fusão:
máx. 69 °c
embalagem: pote de 90g

311,6040,00 7,7900POTE120 LYSANDA022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              30.178,200

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              30.178,200

SUPREMA DENTAL IMP, EXP E COM DE PRODODONLTDA:                        30.178,200

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

