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CONTRATO NO 15/2017-FMSSF

CONTRATO DE FORNECIMENTO
PARCELADO
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE, UM LADO, _ O
FUNDO
MUNICIPAL
DE SAUDE
DE SAO
FRANCISCO,
E, DO OUTRO,
A EMPRESA
LUIZ
FERREIRA
LEITE
NETO
ME
DECORRENTE
DO PREGÃO N° 04/2017.
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O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, localizada à Praça Jose
Dias Guimarães, nO 330 - centro, inscrito no CNPJ sob o nO, 11.446.327/0001-08,
neste ato representada por seu Secretário, o Sr. Francisco Emanuel Nascimento
Araujo, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa LUIZ FERREIRA
LEITE NETO - ME, localizada à Avenida Auxiliar 1, nO 188, Conjunto Fernando Collor,
Nossa Senhora do Socorro - Sergipe, inscrita no CNPJ sob o nO. 32.861.890/0001-12,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Procurador, o
Sr. José Carlos dos Santos, portador do CPF nO 000.763.535-40, têm justo e acordado
entre si o presente Contrato de Fornecimento Parcelado, acordo com as disposições
regulamentares contidas na Lei nO. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art.

55, inciso

I, da Lei nO

8.666/93).
O presente Contrato tem por objeto o fornecimento parcelado de Materiais
odontolóqicos
para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo
com as especificações constantes do Edital de Pregão nO 04/2017 e seus anexos, e
IJIUlJu::'la ua CUIILlaLaua, UI::!en.urdo com o ari. 55, XI da Lei nO. 8.óóój93,
passando
tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins
de direito.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCÃO(art. 55, inciso II,
da Lei nO 8.666/93).
O fornecimento será executado diretamente pela CONTRATADA, sob a
forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo
com as necessidades da CONTRATANTE,visando à perfeita consecução do objeto e na
. forma de.Cláusula Quinta deste Contrato .
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DAS CONDICÕES DE
PAGAMENTO (art. 55, inciso III, da Lei nO 8.666/93).
Os produtos serão fornecidos pelos preços constantes na proposta da
Contratada, perfazendo o presente Contrato um valor total estimado de R$
224.203,74 (duzentos e vinte e quatro mil duzentos e três reais e setenta e
quatro centavos).
,
.§1° - pagamento será efetuado após liquidação da despesa, no prazo de
ate .30 (trínta) dias, median~e a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente
certificada pelo setor responsavel pelo recebimento do objeto.
.
§2° - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar
Juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade para com a Fazend~
Estadual e prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - lN 55
e perante o FGTS - CRF.
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§30 _ Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
§40 - Não haverá, sob hipótese alguma,
§50 - Não haverá reajuste de preços
§60 - No caso de atraso de pagamento,
valor mencionado no caput desta Cláusula, o Índice
- INPC/IBGE.

§70

indiretamente,
_____________

=_=_

"

','
,

.

. -",'

_ Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou
decorram da execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal,
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pagamento antecipado.
durante o período contratado.
será utilizado, para atualização do
Nacional de Preços ao Consumidor
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e contribuições de qualquer natureza.
§80 _ Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos
estiverem retidos, sem que a CONTRATADA apresente a documentação hábil para
liberação dos seus créditos, o Contrato será rescindido unilateralmente
pelo
CONTRATANTE, ficando assegurado à CONTRATADA, tão somente, o direito ao
recebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados.
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CLÁUSULA OUARTA - DA VIGÊNCIA

(Art.

55, inciso

IV, da Lei nO

8.666/93)

.
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O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 (trinta
e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), por se tratar de fornecimento, não
'podendo exceder ao respectivo exercício financeiro, nos termos do art. 57 da Lei na.
8.666/93.

CLÁUSULA OUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 55, inciso IV, da Lei nO 8.666/93)
Os produtos, objeto deste contrato, serão entregues no almoxarifado do
Fundo Municipal de Saúde, de forma parcelada, mediante solicitação desta secretária e
nas quantidades indicadas pela mesma, num prazo máximo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da solicitação.
Parágrafo Único - O fornecimento deverá ser feito durante o prazo de
vigência, estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o
exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por serem
" meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual.
Ao contrário, ex~u~ido
limite, quantitativo antes do encerramento do prazo
contratual, a Adrnlntstração podera acrescer o objeto até o limite de 25% (vinte e
CinCO por cento), nos termos do art. 65, §1 da Lei na. 8.666/93.
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Lei n.

CLÁUSULA SEXTA - DOTACÃO ORCAMENTÁRIA (art. 55 inciso V da
'
,
As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no
orçamento da Prefeitura de São Francisco conforme
I
if
detalhada abaixo:
,c
assi icação orçamentária

° 8.666/93).

11012 - Fundo Municipal de Saúde
6314 - Saúde Bucal
3390.30.00 - Material de Consumo
4F4R90.52.00.00- Equipamentos e Material Permanente
0193.006/027.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO
PARTES (art. 55, inciso VII e XIII
d LD~R~ITO E RESPONSABILIDADE
A C
' a er n 8.666/93)
ontratada, durante a vigência deste Contrato, ~ompromete-se a:
Rua Vereador Ermilio Santana Nascimento
CNPJ: 11.446,327/0001-08
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• Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação
ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente
Contrato, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas.
• Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito
fornecimento, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza
à Contratante;
• Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos
decorrentes da execução do Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo,
quando solicitado, fornecer à Contratante comprovante de quitação com os órgãos
competentes;
• Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais,
:!~~:;-;-~;-;~c::;de f~:t~:; per ele ccmctldas na execução do Contrato;
• Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Prefeitura ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pela
Contrata nte.
• Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer
outros Termos de Autorização que se façam necessários à execução do Contrato.
• Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado.
• Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a
Contratante, sem prévia e expressa anuência.
• Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do
Contratante.
A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
• Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.
• Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece
a Lei nO. 8.666/93;
• Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do
presente Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências
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• Comunicar à CONTRATADAtoda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e
corretivas.

, CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

E MULTAS (Art.

55, inciso

VII, da Lei nO 8.666/93).
'.
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Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou
parcial do objeto pactuado, conforme o caso, o Contratante poderá aplicar à
Co~t.ratada as sequíntes sanções, previstas no art. 87 da Lei nO. 8.666/93, garantida a
previa defesa, sem prejurzo de perda da garantia prestada:
I - advertência;
II - multa de 1% (um por cento) por dia, até o máximo de 30% (trinta por
cento), sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no
forneci mento;
. III - ~ulta de 20% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no
caso de mexecuçao total ou parcial do mesmo;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos'
"
~ -, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar ~om a
Administração Publica.

Rua Vereador Ermilio Santana Nascimento, S/n° - centro - São Francisco/SE

CNPJ: 11.446.327/0001-08
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CLÁUSULA NOVA - DA RESCISÃO Cart. 55, inciso VIII,

da Lei nO

8.666/93).

.

A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades
constantes da cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da
Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nO.
8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.
Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a
XVII do art. 78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, será
esta . ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido,
conforme preceitua o § 20 do art. 79 do mesmo diploma legal.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE
RESCISÃO CArt. 55, inciso IX, da Lei nO 8.666/93).
Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada
reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas
previstas no artigo 80 da Lei nO. 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLACÃO APLICÁVEL À
EXECUI"ÃO DO CO~TP..ATO E OS CASOS OMISSOS 'art. 55 inciso XII da Lei nO
8.666/93).
O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos do Pregão nO04/2017 que, simultaneamente:
• constam do Processo Administrativo que o originou;
• não contrariem o interesse público;
II - nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - nos preceitos do Direito Público;
IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas
disposições do Direito Privado.
Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem
necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes,
lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.
,
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERACÕES CArt. 65, Lei nO
8.666/93).
.
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos
estipulados no artigo 65 da Lei nO. 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
r
. §1°
- ~ .Contratada fic~ obrigada a aceitar, nas mesmas condições
~ont:atuals, os acresci mos e supressoes que se fizerem necessários, até o limite legal
previsto no art. 65, §10 da Lei nO. 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado
do contrato .
. §2° - Nen~u~ acréscimo ou supressão poderá exceder o limite
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados
entre as partes, de acordo com o art. 65, §20, II da lei nO. 8.666/93.
CL~USULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALlZACAO CArt. 67, Lei nO 8.666/93).
Na forma do que dispõe o artigo 67 da Le'
8 666/
servidor designado por autoridade com
ln..
93, fica designado o
do presente Contrato.
petente, para acompanhar e fiscalizar execução

°

§1° - À fiscalização compete
t
. .conformidade da execução do Contrato' coe~ re outras atnbUlç~~s, verificar a
procedimentos são adequ~dos para garantir a qUali~:den~~~~s especificadas, se os
§2° - A açao da fiscal"
_
_
ejada.
responsabilidades contratuais.
rzaçao nao exonera a Contratada de suas

Rua Vereador Ermilio Santana Nascimento
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CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CArt.
73, Lei nO 8.666/93)
O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o disposto art. 73, II,
a e b da Lei nO. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA

- DO FORO CArt. 55, §2°, Lei nO.

8.666/93)

_'

As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de São Francisco, Estado
de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem
na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

"

,&

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este
instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus
efeitos legais.
São Francisco/SE, 05 de maio de 2017

~
FRANCISCO EMANUEL ASCIMENTO ARAUJO
Sec. Municipal de Saúde
CO~TRA!TA~TE
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F~RREIRA/LE:rrE NETO - ME
PJ sob nO 32.861.890/0001-12
Sr. José Carlos dos Santos
CONTRATADA

,.
TESTEMUNHAS:
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ITENS GANHO
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DESCRIÇÃO

UNID QUANT. MARC PREÇO
ADE
A
UNIT.

Ácido fosfórico a 37% em gel em seringa
solução a base de ácido fosfórico a 37 % em
forma de gel, para aplicação em processo
restauradores
diretos
com
materiais
resinosos ou em processos preventivos de
selamento de fossulas, fissuras e sulcos.
.Hidrossolúvel, ph compatível
com as
1 estruturas dentais de esmalte e dentina UND
(embalagem contendo 3 seringas de 2,5 mi
cada e 3 ponteiras para aplicação), trazendo
os dados de identificação do material,
número de lote, método e data de
esterilização, prazo de validade e registro no
ministério da saúde. Prazo de Validade deve
ser de 12 meses a partir da data da entrega
I Atastador Minissota fabricado em aço
Inoxidável
e distribuído em embalagem
2 plástica individual, resistente aos métodos UND
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Agente de união para esmalte/dentina,
primer e adesivo em um só frasco, solvente à
base de água e álcool. Sistema adesivo com
nanotecnologia 6g de adesivo. Tipo 3M,
3 trazendo os dados de identificação do UND
material, número de lote, método e data de
esterilização, prazo de validade e registro no
ministério da saúde. Prazo de Validade deve
ser de 12 meses a partir da data da entrega
Agulha gengival longa descartável - para
anestesia
odontológica
27Glonga,
descartável, estéril, confeccionada em aço
inoxidável, com bisei trifacetado, afiado e sem
rebarbas, com sistema de encaixe universal,
4 embalada individualmente. Acondicionadas
CX
em caixas com 100 unidades, trazendo os
dados de identificação do material, número
de lote, método e data de esterilização, prazo
de validade e registro no ministério da saúde.
Prazo de Validade deve ser de 12 meses a
I t'dl L11Ud Udld Ud

euu ega

PREÇO
TOTAL

20

BIODIN
ANMIC
A
R$12,90

R$ 258,00

30
R$30,40

R$ 912,00

3M
ESPE R$31,00

R$ 620,00

FAVA

20

4

PROCA
I

,,
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Agulha gengival para anestesia odontológica
30G - curta descartável estéril, confeccionada
em aço inoxidável, com biseI trífacetado,
afiado e sem rebarbas, com sistema de
encaixe universal, embalada individualmente.
Acondicionadas em caixas com 100 unidades,
ex
trazendo os dados de identificação do
material, número de lote, método e data de
esterilização, prazo de validade e registro no
ministério da saúde. Prazo de Validade deve
ser de 12 meses a partir da data da entrega
Alavanca de Seldin 1L, 3 fabricado em aço
Inoxidável
e distribuído em embalagem
plástica individual, resistente aos métodos UNO
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Alavanca de Seldin IR, fabricado em aço
Inoxidável
e distribuído em embalagem
plástica individual, resistente aos métodos UNO
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Alavanca de Seldin 2, fabricado em aço
Inoxidável
e distribuído em embalagem
plástica individual, resistente aos métodos UNO
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Alveolótomo de Luer Curvo 12 cm, fabricado
em aço Inoxidável
e distribuído em
embalagem plástica individual, resistente aos UNO
métodos normalmente usados de desinfecção
I e esterilização.
Amálgama em cápsula 01 porção liga com
mistura de partículas com alto teor de cobre e
sem fase gama 2, apresentando a seguinte
ex
composição: prata 40%, estanho 31,1% e
cobre 28,7%. (cada caixa com 50 unidades)
Anestésico local injetável de cIoridrato de
lidocaína a 2% com epinefrina 1: 100.000
solução injetável, com vaso constritor tendo
em sua composição: cIoridrato de lidocaína
com epinefrina. Lidocaína 2% 1: 100.000,
caixa com 50 tubetes de vidro de I.Brnl,
ex
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote,
data de validade e número de registro no
ministério da saúde. Prazo de Validade deve
ser de 12 meses a partir da data da entrega

,lo ,aAM~'$tO
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PROCA
RE
R$ 55,50

R$555,00

30
ABC

R$40,50

R$ 1.215,00

ABC

R$40,50

R$ 1.215,00

ABC

R$40,50

R$ 1.215,00

TRINKS R$ 70,00

R$ 2.100,00

DFL

R$
269,00

R$ 8.070,00

CRISTA
LIA

R$
156,80

R$ 31.360,00

30

30

30

30

200
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Anestésico local, injetável de cloridrato de
mepivacaína a 3% sem vasoconstrictor,
apresentando baixa toxicidade e rápida ação,
caixa
com
50
tubetes
de
1,8ml
acondicionados em blisters lacrados com 10
12 tubetes
cada
de vidro
, trazendo
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade
e número de registro no ministério da saúde.
'![
1

I

I

._.

.:~

•..

·e

CX

50

-+~p~ra~z~0~d~e~V~a~l~id~a~d~e~d~ev~e~s~e-r-d=e--1-2-1_n~e-se-s--a4-----1r------rC-R~I~ST~A-t~~~R~$~--~----~
partir.da data da entrega
LIA
129,50
R$6.475,00
Anestésico tópico em Gel . Benzocaina a
20%, pote com 12 gramas, nos sabores: tutti
frutti, menta e pina colada, trazendo
externamente os dados de identificação, UNO
30
13 procedência, número de lote, data de validade
e número de registro no ministério da saúde .
Prazo de Validade deve ser de 12 meses a
R$374,40
DFL R$12,48
partir da data da entrega
Aplicador de hidróxido de cálcio, duplo,
confeccionado em aço inoxidável, com corpo
ranhurado para apoio digital e pontas ativas UNO
30
.16 adequadas a função, ser resistente aos
métodos normalmente usados de desinfecção
R$421,80
FAVA R$ 14,06
e esteriliza cão.
Babador descartável , para uso odontológico,
sem fita adesiva, impermeável e absolvente,
na cor branco caixa com 100 unidades.
100
CX
17
Trazendo
externamente
os dados de
BIODIN
identificação, procedência, número de lote e
ANMIC
número de registro no ministério da saúde.
R$ 2.150,00
A
R$ 21,50
18 Broca cirúrgica para alta rotação longa nº 08
19 Broca cirúrgica para alta rotação longa nº
702
20 Broca cirúrgica zekrya 23
21 Broca esférica de alta rotação haste longa n°
1014 hl
Brunidor (tam p) com ponta ativa em forma
de ovo de pato fabricado em aço Inoxidável e
23 distribuído
em
embalagem
plástica
individual,
resistente
aos
métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Cabo de bisturi n° 3 fabricado em aço
Inoxidável
e distribuído em embalagem
24 plástica individual, resistente aos métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Cabo de espelho- adulto fabricado em aço
Inoxidável
e distribuído em embalagem
25 plástica individual, resistente aos métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.

UNO

20

UNO

20

UNO

20

UNO

20

UNO

30

FAVA R$32,00

R$640,00

FAVA R$32,00

R$640,00

FAVA R$32,00

R$640,00

FAVA

R$120,OO

TRINKS R$ 11,52

UNO

ABC

UNO

R$345,60

30
R$12,80

R$384,00

PREVE
N
R$4,11

R$287,70

70
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Calcador nº 3
distribuído
26 individual,
normalmente
esterilização.

$AODI DI $lo "AMt'StO

fabricado em aço Inoxidável e
em
embalagem
plástica
resistente
aos
métodos
usados de desinfecção e

29 Cimento cirúrgico

ZC

,e
...
,

31

32

33

•

~.

'44

46

47

Cimento de hidróxido de cálcio para uso
odontológico, radiopaco, auto-endurecivel,
resistente
a compressão
de materiais
restauradores,
não deve interferir
na
coloração e polimerização das resinas e
cimentos, compatível
com os tecidos
pulpares. Embalado em tubos contendo pasta
base, com aproximadamente
13g, tubo de
pasta catalisadora com aproximadamente
11g, e um bloco para manipulação, trazendo
externamente os dados de identificação,
procedência, numero de lote, validade e
número de registro no ministério da saúde.
Prazo de Validade deve ser de 12 meses a
partir da data da entrega
Condensador infantil fabricado
em aço
Inoxidável
e distribuído em embalagem
plástica individual, resistente aos métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Creme dental com flúor de 1500 ppm,
bisnaga plástica com aproximadamente
50gramas, com selo de aprovação da
associação brasileira de odontologia (abo) e
com registro no ministério da saúde, com
validade superior a 18 meses, no momento da
entrega
Cureta de dentina (p) fabricado
em aço
Inoxidável
e distribuído em embalagem
plástica individual, resistente aos métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Oescolador de molt n 9. cm fabricado em aço
Inoxidável
e distribuído em embalagem
plástica individual, resistente aos métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Dígluconato de clorexídína a 0.12%, solução
bucal de clorhexidina a 0,12%, frasco de 2
litros, solução antisséptica bucal no combate
a placa bacteriana, gengivite e mau hálito,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote,
data de validade e número de registro no
ministério da saúde. Prazo de Validade deve
ser de 12 meses a partir da data da entrega
Escova de robinson p/ profilaxia para uso
em contra angulo, reta e nylon na cor preta
tipo pincel.

UNO

30

UNO

8

ex

10

UNO

UNO

TRINKS R$ 12,48
MAQUI
RA
R$ 31,97

R$ 485,00

TRINKS R$ 12,48

R$ 374,40

30

3000

R$ 33,60

R$1.008,OO

50
MAQUI
RA
R$ 55,00

UNO

R$ 259,20

30
FAVA

UNO

R$ 5.820,00

20
TRINKS R$ 12,96

UNO

R$ 255,76

MAQUI
RA
R$48,50

SORRIS
O
R$l,94

UNO

R$ 374,40

50

PREVE
N

, RuaVereador Ermilio Santana Nascimento, S/n° - centro - São Francisco/SE
CNPJ: 11.446.327/0001-08
CEP: 49945-000

R$ 2,72

R$ 2.750,00

R$136,OO
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Escova dental adulto com formato anatômico,
confeccionada em material atóxico, com cabo
em polipropileno, cerdas macias em nylon na
cor natural disposta em 3 fileiras retas com
pontas
arredondadas.
Embaladas
48 individualmente
conforme
praxe
do
fabricante, trazendo externamente os dados
de identificação, procedência, número do lote
e apresentar selo de aprovação da associação
brasileira de odontologia (abo).

'i'7
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52

53

Escova dental
infantil
com formato
anatôrníco,
confeccionada
em material
atóxico, com cabo em polipropileno, medindo
entre 1 e 1,3cm de largura e 9 a 14,5 cm de
comprimento, cerdas macias em nylon na cor
natural disposta em 3 fileiras retas com
pontas
arredondadas.
Embaladas I
individualmente
conforme
praxe
do
fabricante, trazendo externamente os dados
de identificação, procedência, número do lote
e apresentar selo de aprovação da associação
brasileira de odontologia (abo).
Esculpidor de hollemback 3 fabricado em
aço Inoxidável e distribuído em embalagem
plástica individual, resistente aos métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização .
Esculpidor de hollemback 3s fabricado em
aço Inoxidável e distribuído em embalagem
plástica individual, resistente aos métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Esculpidor de hollemback 3ss fabricado em
aço Inoxidável e distribuído em embalagem
plástica individual, resistente aos métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Espátula de inserção cm fabricado em aço
Inoxidável
e distribuído em embalagem
'plástica individual, resistente aos métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.

54 Espátula de manipulação de plástico

t-'

Espátula
dupla
para
cimentação
cm
fabricado em aço Inoxidável e distribuído
55 em embalagem plástica individual, resistente
aos métodos normalmente
usados de
desinfecção e esterilização.
Espátula hollemback
fabricado
em aço
Inoxidável
e distribuído em embalagem
56 plástica individual, resistente aos métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.

UND

üND

UND

UND

UNO

UNO

'lo ".lMt"tO

3000

R$1,38

R$4.140,00

IODON
TOSUl

R$ 1,38

R$4.140,00

TRINKS R$ 12,10

R$ 363,00

TRINKS R$ 12,10

R$ 363,00

TRINKS R$ 12,10

R$ 363,00

TRINKS R$ 13,82
MAQUI
RA
R$10,80

R$414,60
R$ 216,00

TRINKS R$ 10,80

R$162,00

TRINKS R$ 13,82

R$414,60

3000

30

30

30

30

UNO

20

UNO

15

UNO

IODON
TOSUl

30
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Espelho bucal infantil nº03 espelho bucal
nQ03, plano, com suporte confeccionado em
aço inoxidável, isento de rebarbas e sinais de
oxidação, adaptável em cabos de modelo
universal, com boa visibilidade em primeiro
plano,
imagem
frontal
de
precisão,
57 luminosidade total e sem manchas. O UNO
conjunto deve ser resistente a esterilização
química, sem perder o poder de reflexão ou
embaçar.
Embalado
individualmente
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
Espelho bucal nQ5 plano, com suporte
confeccioriado em aço inoxidável, isento de
rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em
cabos de modelo universal, com boa
visibilidade em primeiro plano, imagem
frontal de precisão, luminosidade total e sem
58 manchas. O conjunto deve ser resistente a UNO
estenlIzaçao qumnca, sem perder o poder de
reflexão
ou
embaçar.
Embalado
individualmente trazendo externamente os
dados de identificação, procedência, número
de lote e número de registro no ministério da
saúde.
Eugenol liquido eugenol, solução de uso
odontológico.
Embalados
em
frascos
escurecidos para proteção de luz, com 20 ml
e providos
de
contagotas,
trazendo
59 externamente os dados de identificação, UNO
procedência, número de lote, validade e
número de registro no ministério da saúde.
Prazo de Validade deve ser de 12 meses a
partir da data da entrega
Evidenciador
de
placa
trazendo
externamente os dados de identificação,
60 procedência, número de lote, data de validade FRAS
e número de registro no ministério da saúde.
eo
. Prazo de Validade deve ser de 12 meses a
partir da data da entrega

'.,.
,-'

. ..
'

61 Filme rediografico adulto

I

i

62 Filme rediografico infantil

' •• Mt"tO

30

PREVE
N

R$ 6,45

R$ 193,50

PREVE
N

R$ 6,50

R$ 455,00

BIODIN
ANMIC
A
R$19,95

R$ 399,00

70

20

20

ex

20

ex

20

MAQUI
RA
R$14,56
R$
DFL
249,00
R$
DFL
238,00

,.

.,
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Fio de sutura utilizado para uso odontológico.
Caixa com 24 unidades, apresentando em sua
composição: agulha de aço inoxidável 304 e
fio de seda preta trançado, não absorvível
sendo o produto estéril, acondicionada
63 individualmente em envelopes contendo um
CX
conjunto
de agulha e fio, trazendo
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade
e número de registro no ministério da saúde.
Prazo de Validade deve ser de 12 meses a
partir da data da entrega
Fio dental 100metros para remoção de placa
bacteriana interproximal, confeccionado em
nylon
resistente,
com
aromatizante,
lubrificado com cera natural, livre de
impurezas.
Embalagem
com
cortador
metálico em aço inoxidável, que corte do fio
64 sem desfia-lo. Embalado em estojo individual UND
de polipropileno, com 100metros trazendo
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade
e número de registro no ministério da saúde.
Prazo de Validade deve ser de 12 meses a
partir da data da entrega
Flúor gel fosfato acidulado a 1,23%, fluoreto
de
sódio em gel tópico a 1,23% para
prevenção de cárie dentária que permita a
aplicacãosem escorrer. Embalado em frasco
plástico contendo aproximadamente 200ml,
65 providos de bicos que possibilitem controle UND
de escape trazendo externamente os dados
de identificação, procedência, n° de lote,
validade e registro no ministerio da saúde.
Prazo de Validade deve ser de 12 meses a
partir da data da entrega
Flúor gel fosfato neutro a 1,23%, fluor gel
neutro transparente contendo fluoreto de
sódio, tixotrópico, sem corante, sabor menta,
66 frasco com 200ml, trazendo externamente os
UND
dados de identificação, procedência, n° de
lote, validade e registro no ministerio da
saúde. Prazo de Validade deve ser de 12
meses a partir da data da entrega
Fóceps n º18R fabricado em aço Inoxidável e
. distribuído
em
embalagem
plástica
67 individual,
resistente
aos
métodos UND
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Fórceps infantil - conjunto confeccionado em
aço inoxidável, nºl, nº2, nº3, nº4, nº5 e nº6
AR fabricado em aço Inoxidável e distribuído em CONJ
embalagem piasnca moivmuar, resistente aos UNTU
métodos normalmente usados de desinfecção
e esteriliza ão ..

100

SOMER
VILLE R$ 59,00

R$ 5.900,00

10

PREVE
N

R$ 5,86

R$ 58,60

BIODIN
ANMIC
A
R$10,91

R$1.091,00

BIODIN
ANMIC
A
R$10,91

R$ 1.091,00

100

100

20

(R'NKS

R$ 86"_-

as 1.720,00

R

TRINKS R$86,00
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Fórceps n° 65 fabricado em aço Inoxidável e
plástica
embalagem
em
distribuído
métodos
aos
resistente
individual,
usados de desinfecção e
normalmente
esterilização.
Fórceps n° 69 fabricado em aço Inoxidável e
plástica
embalagem
em
distribuído
métodos
aos
resistente
individual,
usados de desinfecção e
normalmente
esterilização.
Fórceps nº 151 fabricado em aço Inoxidável
plástica
em embalagem
e distribuído
métodos
aos
resistente
.individual,
usados de desinfecção e
normalmente
esterilização.
Fórceps n? 18L fabricado em aço Inoxidável
em embalagem plástica
e distribuído
métodos
aos
resistente
individual,
e
desinfecção
usados de
normalmente
esterilização.
Fórceps nº 65 fabricado em aço Inoxidável e
plástica
embalagem
em
distribuído
métodos
aos
resistente
individual,
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Fórceps nº150 fabricado em aço Inoxidável e
plástica
em
embalagem
distribuído
individual,
resistente
aos
métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Fórceps nº17 fabricado em aço Inoxidável e
distribuído
plástica
em
embalagem
individual,
resistente
aos
métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Fórceps nº17 fabricado em aço Inoxidável e
distribuído
em
embalagem
plástica
individual,
resistente
aos
métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Formocresol frasco com 10 mI embaladas
conforme a praxe do fabricante, trazendo
externamente
dados de identificação e
procedência, data de validade, número de lote
e número do registro no ministério da saúde.
Prazo de Validade deve ser de 12 meses a
partir da data da entrega
Gaze Hidrófila (Bobina) confeccionada com
fio 100% algodão, composta por três dobras e
oito camadas no formato 91cmx 91m

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

FRAS
CO

BOBI

NA

20
TRINKS R$86,00

R$1.720,00

TRINKS R$86,00

R$1.720,00

TRINKS R$86,00

R$1.720,00

TRINKS R$86,00

R$1.720,OO

TRINKS R$86,00

R$ 1.720,00

TRINKS R$86,00

R$1.720,00

TRINKS R$86,00

R$1.720,00

TRINKS R$86,00

R$ 1.720,00

BIODIN
ANMIC
A
R$11,52

R$69,12

REAL
MINAS R$51,00

R$40.800,00

20

20

20

20

20

20

20

6
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RuaVereador Ermilio Santana Nascimento, S/n° - centro - São Francisco/SE
CNPJ: 11.446.327/0001-08
CEP:49945-000

rv)/i
j

/\.

DE SERGIPE.

,\t"QO N\t"'CU'.l Q' SAOQ'Q' $lo "."C"CO

·'

..,

~.
'.

".

'.'.

.,

.

.

..

"

Gorro descartávelpara
uso
hospitalar,
confeccionado em tecido leve, maleável e
resistente,
que proporcione
ventilação,
200
PCT
79 antialérgico, inodoro, com bordas acabadas,
com elástico para fixação adequada a cabeça.
DESCA
Validade mínima de 01 ano a partir da data
RPACK R$ 18,08 R$ 3.616,00
de entrega. Pacote com 100 unidades.
Hemostático local colágeno liofilizado de
origem animal, estéril, para uso odontológico,
em blister medindo aproximadamente 1cm x
1cm. Embalados conforme constar do
80 registro do produto trazendo externamente
30
CX
os dados de identificação, procedência,
número de lote, validade e número de
registro no ministério da saúde. Prazo de
MAQUI
Validade deve ser de 12 meses a partir da
R$955,20
RA
R$ 31,84
data da entrega
Hidróxido de cálcio p.a. utilizado para
capeamento pulpar apresenta-se sob a forma
em pó, acondicioando em frasco de 10g
trazendo
externamente
os dados
de UNO
20
81
identificação, procedência, número de lote,
BIODIN
validade e número de registro no ministério
f.\1'IIVIII..
I
I ua sauue, rrazo ue validade deve ser ue 1L
I
~
~n~1e~s~e~s~a~p;a~rt~ir~da~d~at~a~d~a~e~n~t~re~géa~
~-----+------+-~A~~~R~$~9~,3~1~---R~$~18~6~,~20~
I
I Icnômcro
de vidro restaurador cor a l,
I
cimento a base de ionôrnero de vidro, de
presa rápida, apresentando boa adesão ao
esmalte e a dentina.usado para restauração
de cavidades,
promovendo
selamento
marginal, isolamento térmico, químico e
liberação de íons flúor. Contendo em sua
82 embalagem: 1 frasco de cimento em pó com
40
UNO
10 g, 1 frasco de liquido (acido poliacrilico)
de 8 g, 1 dosador de pó, um bloco de
espatulação, cor a I. trazendo externamente
os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade e número de
registro no ministério da saúde.
Prazo de
MAQUI
Validade deve ser de 12 meses a partir da
data da entrega
RA
R$43,00 R$ 1.720,00
Irm
líquido
material
restaurador
intermediário liquida, composto por eugenol
99,5% e acido acético 0,5%. Embalado em
frasco com aproximadamente 15ml, trazendo
83 externamente
os dado de identificação, UNO
40
procedência, número de lote, validade e
número de registro no ministério da saúde.
! Prazo de Validade deve ser de 12 meses a,
DENTS
L__ __~lp~a~rt=lr~d=a~d=a~ta~da~e~n~t~re~g~a
~ __ _j
~p~~~Y~I~R~$~4~3~,0~0~1
__ ~R$~1.27~20~,0~0~
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Irm pó material restaurador intermediário
em pó, composto por 80% de oxido de zinco e
20%de polímeros de metacrilato de metila,
ultrafino, coloração marfim, compatível com
os tecidos bucais, atóxico e resistente aos
84 fluidos bucais. Embalados em frascos com
aproximadamente
38g,
trazendo
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, validade e
número de registro no ministério da saúde.
Prazo de Validade deve ser de 12 meses a
partir da data da entrega
85 Kit de brocas kg para acabamento grana fina
e ultrafina (ref. 6007)

KIT

86 Kit de brocas kg para acabamento multi uso KIT
(ref.6005)
Kit odontológico com escovas de dentes
87 infantil, pasta de dente 18gr, e fio dental 25
kit
metros
Lâmina de bisturi nº 12 descartável, estéril,
em aço inoxidável, sem rebarbas, com corte
afiado e que se adaptem aos cabos de bisturí
88 padrão, embalagem individual, em papel
CX
laminado, abertura em pétala estéril. Caixa
c/IDO. Prazo de Validade deve ser de 12
meses a partir da data da entrega
Lâmina de bisturi nº 15, descartável, estéril,
em aço inoxidável, sem rebarbas, com corte
afiado e que se adaptem aos cabos de bisturí
padrão, embalagem individual, em papel
89 laminado, abertura em pétala. Validade
CX
.mínima de 2 anos a partir da data de entrega.
Caixa com 100 unidades. Prazo de Validade
deve ser de 12 meses a partir da data da
entrega
Lima para osso nº12 fabricado
em aço
Inoxidável e distribuído em embalagem
90 plástica individual, resistente aos métodos UND
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Máscara tripla proteção com elástico caixa
com 100 unidades. Embalados conforme
constar do registro do produto trazendo
91 externamente os dados de identificação, CX
procedência, número de lote, validade e
número de registro no ministério da saúde.
Prazo de Validade deve ser de 12 meses a
partir da data da entrega
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UND
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30

DENTS
PLAY RS43,00

RS1.290,00

10

MICRO
DONT RS48,00

RS480,00

10

MICRO
DONT RS48,00

RS480,00

3000

MILLEN
IUM

RS7,52

R$ 22.560,00

TOP
MED

RS42,00

R$ 1.260,00

TOP
MED

R$42,00

R$ 1.260,00

ABC

R$ 27,00

R$810,00

DESCA
RPACK RS20,00

RS4.000,00

30

30

30

200
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Matriz em aço, inoxidável 0,05mm para uso
em
restaurações
metálicas,
medindo
aproximadamente 5mm de largura e 0,3 mm
de espessura e 50 cm de comprimento. As
tiras deverão ser lisas, isentas de rebarbas,
manchas ou sinais de oxidação, com
92 resistência compatível ao ajuste da matriz,
sem se romper. Deverão ser resistentes a
esterilização por calor úmido. Embalagem
individual trazendo externamente dados de
identificação e procedência data de validade,
número de lote e número de registro no
ministério da saúde.
Microbrush descartáveis micro aplicador
descartáveis,
com
tamanho
regular
(2mm),com pescoço dobrável facilitando a
aplicação em áreas de difícil acesso.
93 Embalados conforme constar do registro do
produto trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote,
validade e número de registro no ministério
da saúde. Prazo de Validade deve ser de 12
meses a partir da data da entrega
Moldeiras descartáveis dupla para flúor 95 grande de poliestireno, com revestimento de
espuma de poliuretano descartável, duplas
para aplicação tópica de flúor gel.

,.

,~.

.

'.

'e'

Moldeiras descartáveis dupla para flúor 96 média de poliestireno, com revestimento de
espuma de poliuretano descartável, duplas
para aplicação tópica de flúor gel.
Moldeiras descartáveis dupla para flúor 97 pequena de poliestireno, com revestimento
de espuma de poliuretano descartável, duplas
para aplicação tópica de flúor gel.
Óculos de proteção (incolor) confeccionado
em policarbonato ou material similar, leve,
durável, resistente, com perfeito ajuste
individual, elevado grau de proteção, lentes
com qualidade óptica, livres de distorções,
98 resistente a esterilização por calor úmido ou
agente químico. Embalados individualmente,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, numero de lote,
data de validade e número de registro no
ministério da saúde.

UND

40

PREVE
N
R$2,05

ex

R$82,00

50
BIODIN
ANMIC
R$17,09

R$854,50

MAQUI
R$0,32
RA

R$ 1.280,00

MAQUI
R$0,32
RA

R$ 1.280,00

MAQUI
RA
R$0,32

R$320,00

ICLEAL R$48,00

R$480,00

A

UND

UND

UND

UND

4000

4000

1000

10
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Óleo de lubrificação spray para lubrificação
de canetas de alta e baixa rotação, com baixa
viscosidade, elevado grau de pureza e
aditivos especiais que previnam oxidações e
reduzam o atrito das partes moveis.
Embalados
em
frascos
com
100 aproximadamente 200m!, acompanhados de UND
bicos aplícadores, adaptáveis as canetas,
externamente
os dados
de
I trazendo
identificação, procedência, data de validade,
número de lote e número do registro no
ministério da saúde. Prazo de Validade deve
ser de 12 meses a partir da data da entrega
Óxido de zinco pó, 100% puro, para uso
odontológico,
com granulometria
fina,
hornogênea. Embalado em frasco leitoso,
contendo aproximadamente 50g, trazendo
101 externamente os dados de identificação,
ex
procedência, numero de lote, validade e
número de registro no ministério da saúde.
Prazo de Validade deve ser de 12 meses a
partir da data da entrega
Papel carbono bicolor para articulação super
102 fino, Parkell, rolo com 280 tiras tipo Accu ROLO
Film.
Pasta para polimento de resina, atóxíca,
solúvel em água, pasta a base de oxido de
alumínio, granulação extra-fina de 6 a 8
microns. Embalagem contendo uma seringa
com 4 gramas. Embaladas conforme a praxe
103 do fabricante, trazendo externamente dados UND
de identificação e procedência, data de
validade, número de lote e número do
registro no ministério da saúde. Prazo de
Validade deve ser de 12 meses a partir da
data da entrega
Pasta profilática com flúor para uso
odontológico,
contendo
pedra
pomes,
fluoreto de sódio, carbonato de cálcio, lauril
sulfato de sódío.excípientes ou materiais
similares na sua ormulação.embalada em
104 bisnagas com até 90g, trazendo externamente
UND
os dados de identificação, procedência,
numero de lote, validade e número de
registro no .ministério da saúde, Prazo de
Validade deve ser de 12 meses a partir da
data da entrega
Pedra Pomes extra fina pote com 100g
embaladas conforme a praxe do fabricante,
trazendo
externamente
dados
de
105 identificação e procedência, data de validade, POTE
número de lote e número do registro no
ministério da saúde. Prazo de Validade deve
ser de 12 meses a partir da data da entrega

'lo "AMt"tO

30

MAQUI
RA
R$ 33,00

R$990,00

BIODIN
ANMIC
A

R$ 8,40

R$ 168,00

MAQUI
RA

R$ 3,97

R$15,88

MAQUI
RA
R$ 31,00

R$ 310,00

MAQUI
RA
R$10,08

R$ 252,00

MAQUI
RA
R$1O,08

RS60,48

20

4

10

25

6
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Ponta diamantada n° 1046 para preparo
cavitário em aço inoxidável, ponta com
granulações uniformes, encaixe em aço
inoxidável adaptável as diferentes canetas de
alta rotação sem sinais de oxidação e sem
rebarbas. Esterilizável através de calor
117 úmido, seco ou por agentes químicos, sem UND
sofrer oxidação. Embalada individualmente e
acondicionada em caixas conforme constar
do
registro
do
produto,
trazendo
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote e número de
registro no ministério da saúde.
Ponta diamantada n° 1094 broca diamantada
para preparo cavitário em aço inoxidável,
ponta com granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável adaptável as diferentes
canetas de alta rotação sem sinais de
oxidação e sem rebarbas.
Esterilizável
118 através de calor úmido, seco ou por agentes UND
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
Ponta diamantada n° 1095 broca diamantada
para preparo cavitário em aço inoxidável,
ponta com granulações uniformes, encaixe
em

.•.'
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inoxidável

adaptável

30

FAVA

R$4,00

R$120,00

FAVA

R$4,00

R$120,00

FAVA

R$4,00

R$120,00

FAVA

R$4,00

R$120,00

30

as difprentes

canetas de alta rotação sem sinais de
oxidação e sem rebarbas.
Esterilizável
119 através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
Ponta diamantada n° 1302 broca diamantada
para preparo cavitário em aço inoxidável,
ponta com granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável adaptável as diferentes
canetas de alta rotação sem sinais de
oxidação e sem rebarbas.
Esterilizável
120 através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.

UND

UND

30

30

(/

,-

,
.
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Pinça anatômica 14 cm fabricado em aço
Inoxidável e distribuído em embalagem
plástica individual, resistente aos métodos UNO
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Pinça clínica algodão
fabricado em aço
Inoxidável
e distribuído em embalagem
plástica individual, resistente aos métodos UNO
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Pinça mosquito Curva 12 cm fabricado em
aço Inoxidável e distribuído em embalagem
plástica individual, resistente aos métodos UNO
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização,
Pinça mosquito reta 12 cm fabricado em aço
Inoxidável
e distribuído em embalagem
plástica individual, resistente aos métodos UNO
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização .
Placa de vidro polido para manipulação de
cimentos em geral com superfícies polida,
bordas regulares, sem lascas, fraturas ou
emendas, medindo aprox. 15cm x 18cm x UNO
10mm
de
espessura.
Embalada
individualmente
conforme
praxe
do
fabricante

Ponta diamantada nº 1011 (esférica) broca
díamantada para preparo cavitário em aço
inoxidável, ponta com granulações uniformes,
encaixe em aço inoxidável adaptável as
111 diferentes canetas de alta rotação sem sinais
de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável
através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
índivídualmente e acondicionada em caixas

UNO

Ponta diamantada cone invertida n° 1031
para preparo cavitário em aço inoxidável,
ponta com granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável adaptável as diferentes
canetas de alta rotação sem sinais de
oxidação e sem rebarbas. Esterilizável
112 através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.

UNO

30
TRINKS R$ 20,00

R$ 600,00

TRINKS R$ 13,82

R$414,60

TRINKS R$ 22,50

R$ 675,00

TRINKS R$ 22,50

R$ 675,00

30

30

30

10

PREVE
N

R$18,93

R$189,30

30

FAVA

R$4,00

R$120,OO

FAVA

R$4,00

R$120,OO

30

'",
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Ponta diamantada n° 1332 broca diamantada
para preparo cavitário em aço inoxidável,
ponta com granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável adaptável as diferentes
canetas de alta rotação sem sinais de
oxidação e sem rebarbas. Esterilizável
121 através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
de
externamente
os dados
trazendo
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
Ponta diamantada nº 1011 (esférica) broca
diamantada para preparo cavitário em aço
inoxidável, ponta com granulações uniformes,
encaixe em aço inoxidável adaptável as
diferentes canetas de alta rotação sem sinais
de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável
122 através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
de
externamente
os dados
trazendo'
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
Ponta diamantada nº 1012 (esférica) broca
diamantada para preparo cavitário em aço
inoxidável, ponta com granulações uniformes,
encaixe em aço inoxidável adaptável as
123 diferentes canetas de alta rotação sem sinais
de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável
através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente
Ponta diamantada nº 1013 (esférica) broca
diamantada para preparo cavitário em aço
inoxidável, ponta com granulações uniformes,
encaixe em aço inoxidável adaptável as
diferentes canetas de alta rotação sem sinais
..ln I"'IV'irl ",...:::'n
c-rv ....... rnh",...h"C"
Esterillzávcl
I ,,~
'-'~"""""""y""V e ....."""1 ~
124 através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
~.................
u..........

O, $lo , .... t,,(O

30

UNO

UNO

R$120,00

FAVA

R$ 4,00

R$120,00

FAVA

R$ 3,90

R$117,00

30

I

UNO

R$ 4,00

30

UNO

I

FAVA

I

I

I

30

FAVA

'.

RuaVereador Ermilio Santana Nascimento, S/n° - centro - São Francisco/SE
CNPJ: 11.446.327/0001-08
CEP: 49945-000

R$ 4,00

R$120,OO

ESTADO DE SERGIPE.

'-..lMao "-"IM't'~Al a, $AOa, DI 'lO "AlMt"tO

113

._
114

.... , .
,.. .~,.
<,
',.

.''.

"

..

115

,,~~,
.

..,

116

," ~.

Ponta diamantada cone invertida nQ 1032.
Para preparo cavitário em aço inoxidável,
ponta com granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável adaptável as diferentes
canetas de alta rotação sem sinais de
oxidação e sem rebarbas.
Esterilizável
através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
Ponta diamantada cone invertida nQ 1033.
Para preparo cavitário em aço inoxidável,
ponta com granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável adaptável as diferentes
canetas de alta rotação sem sinais de
oxidação e sem rebarbas.
Esterilizável
através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
Ponta diamantada cone invertida nQ 1035.
Para preparo cavitário em aço inoxidável,
ponta com granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável adaptável as diferentes
canetas de alta rotação sem sinais de
oxidação e sem rebarbas.
Esterilizável
através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação, Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
Ponta diamantada n° 1042 para preparo
cavitário em aço inoxidável, ponta com
granulações uniformes, encaixe em aço
inoxidável adaptável as diferentes canetas de
alta rotação sem sinais de oxidação e sem
rebarbas. Esterilizável através de calor
úmido, seco ou por agentes químicos, sem
.sofrer oxidação, Embalada individualmente e
acondicionada em caixas conforme constar
do
registro
do
produto,
trazendo
externamente os dados de identificação,
procedência. número de lote e número de
registro no ministério da saúde,

UNO

UNO

UNO

UNO

30

FAVA

R$4,00

R$120,00

FAVA

R$4,00

R$120,00

FAVA

R$4,00

R$120,00

FAVA

R$4,00

R$ 120,00

30

30

30
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Porta amálgama cilíndrico confeccionado em
plástico ou nylon, com aproximadamente 11
cm de comprimento e 2 mm de embocadura,
isento de rebarbas
provido de mola
UNO
inoxidável, com volta a zero espontânea,
resistente aos processos de esterilização por
calor úmido ou agentes químicos. Embalado
individualmente, trazendo externamente os
dados de identificação e procedência.
Porta matriz fabricado em aço Inoxidável e
distribuído
em
embalagem
plástica
individual,
resistente
aos
métodos UNO
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.
Pote dappen de plástico com espessura
mínima de 3mm, sextavado, sem rebarbas,
contendo duas concavidades, sendo a maior
com capacidade mínima de 5ml, e outra com
capacidade
mínima de 2ml e altura UNO
aproximada
de
3
cm.
Embaladas
individualmente de acordo com praxe do
fabricante, trazendo externamente os dados
de identificação e procedencia
Pote dappen de vidro com espessura mínima
de 3mm, sextavado, sem rebarbas, contendo
duas concavidades, sendo a maior com
•capacidade mínima de Sml, e outra com
capacidade
mínima de 2ml e altura UNO
aproximada
de
3
cm.
Embaladas
individualmente de acordo com praxe do
fabricante, trazendo externamente os dados
de identificação e procedencia
Resina fotopolimerizável na cor A 3,5. Resina
restauradora
micrahibrida
fotoatívídade,
i âJivpa~ci, Jc.5C:i~ú.-ú1v~~da
l:0üi nanotecnología,
tamanho médio das partículas de apenas 0,5
micras, textura final similar a do esmalte,
menor contração de polimerização cores da
escala vita indicada para restauração em
UNO
dentes anteriores e posteriores, seringa com
4g. Embalados de acordo com praxe do
fabricante, trazendo externamente os dados
de identificação, procedência e data de
validade do produto. Tipo 3m espe Prazo de
Validade deve ser de 12 meses a partir da
data da entrega

10

MAQUI
RA
R$14,24

R$ 142,40

30
R$ 34,00

R$1.020,OO

R$ 3,63

R$ 108,90

R$4,37

R$131,10

BIODIN
ANMIC
A
R$ 26,72

R$534,40

ABC

30

PREVE
N

30

PREVE
N
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Ponta diamantada nº 1343 broca diamantada
para preparo cavitário em aço inoxidável,
ponta com granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável adaptável as diferentes
canetas de alta rotação sem sinais de
oxidação e sem rebarbas.
Esterilizável
através de calor úmido, seco ou por agentes UNO
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
Ponta diamantada
nº 3195 ff broca
diamantada
para
acabamento
em
restaurações de resina composta, ponta com
granulações finas e extrafinas, uniformes,
encaixe em aço inoxidável adaptável as
diferentes canetas de alta rotação sem sinais
de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável
UNO
através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, ,procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
Ponta diamantada
nº 3195f
broca
diamantada
para
acabamento
em
restauracões de resina composta. ponta com
granulações finas e extrafinas, uniformes,
encaixe em aço inoxidável adaptável as
diferentes canetas de alta rotação sem sinais
de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável
UNO
através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
Porta agulha de mayo-hegar 16 cm fabricado
em aço Inoxidável
e distribuído em
embalagem plástica individual, resistente aos UNO
métodos normalmente usados de desinfecção
e esterilização.
Porta algodão inox com mola tamanho p.
resistente aos métodos normalmente usados UNO
de desinfecção e esterilização.

30

FAVA

R$ 4,00

R$120,00

FAVA

R$ 4,00

R$120,00

FAVA

R$ 4,00

R$120,00

ABC

R$ 48,00

R$ 1.440,00

FAVA

R$ 70,00

R$ 420,00

30

30

30
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Ponta diamantada nº 1062 broca diamantada
para preparo cavitário em aço inoxidável,
ponta com granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável adaptável as diferentes
canetas de alta rotação sem sinais de
oxidação e sem rebarbas. Esterilizável
através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
de
externamente
os dados
trazendo
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde .
Ponta diamantada nº 1090 broca diamantada
para. preparo cavitário em aço inoxidável,
ponta com granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável adaptável as diferentes
canetas de alta rotação sem sinais de
Esterilizável
oxidação e sem rebarbas.
através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, pr-ocedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
Ponta diamantada nº 1092 broca diamantada
para preparo cavitário em aço inoxidável,
ponta com granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável adaptável as diferentes
canetas de alta rotação sem sinais de
oxidação e sem rebarbas.
Esterilizável
através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
Ponta diamantada nº 1093 broca diamantada
para preparo cavitário em aço inoxidável,
ponta com granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável adaptável as diferentes
canetas de alta rotação sem sinais de
oxidação e sem rebarbas. Esterilizável
através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, .procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.

UNO

UNO

UNO

UNO
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30

FAVA

R$ 4,00

R$120,00

FAVA

R$ 4,00

R$120,00

FAVA

R$ 4,00

R$120,00

FAVA

R$ 4,00

R$120,OO
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30
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P~nta diamantada nº 1014 (e~f~r.ica) broca
diarnantada para preparo cavítarío em aço
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encaixe em aço inoxidável adaptável as
125 diferentes canetas de alta rotação sem sinais UNO
de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável
através de calor úmido, seco ou por agentes
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente
Ponta diamantada nº 1015 (esférica) broca
diamantada para preparo cavitário em aço
inoxidável, ponta com granulações uniformes,
encaixe em aço inoxidável adaptável as
diferentes canetas de alta rotação sem sinais
de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável
126 através de calor úmido, seco ou por agentes UNO
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
numero de registro no ministério da saúde.
Ponta diamantada nº 1016 (esférica) broca
diamantada para preparo cavitário em aço
inoxidável, ponta com granulações uniformes,
encaixe em aço inoxidável adaptável as
diferentes canetas de alta rotação sem sinais
de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável
127 através de calor úmido, seco ou por agentes UNO
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.
Ponta diamantada nº 1022 broca diamantada
para preparo cavitário em aço inoxidável,
ponta com granulações uniformes, encaixe
em aço inoxidável adaptável as diferentes
-canetas de alta rotação sem sinais de
oxidação e sem rebarbas. Esterilizável
128 através de calor úmido, seco ou por agentes UND
químicos, sem sofrer oxidação. Embalada
individualmente e acondicionada em caixas
. conforme constar do registro do produto,
trazendo
externamente
os dados
de
identificação, procedência, número de lote e
número de registro no ministério da saúde.

30

FAVA

R$ 4,00

R$120,00

FAVA

RS 4,00

RS 120,00

FAVA

R$ 4,00

R$120,00

FAVA

R$ 4,00

R$120,00
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Resina fotopolimerizável
na cor A1.
Restauradora
microhibrida
fotoatividade,
radiopaca, desenvolvida com nanotecnologia,
tamanho médio das partículas de apenas 0,5
micros, textura final similar a do esmalte,
menor contração de polimerização cores da
escala vita indicada para restauração em UND
143 dentes anteriores e posteriores, seringa com
4g. Embalados de acordo com praxe do
fabricante, trazendo externamente os dados
de identificação. !"lrocedência e data de
validade do produto. Tipo 3m espe Prazo de
Validade deve ser de 12 meses a partir da
data da entrega
Resina fotopolimerizável
na cor A2.
Restauradora
microhibrida
fotoatividade,
radiopaca, desenvolvida com nanotecnologia,
tamanho médio das partículas de apenas 0,5
micros, textura final similar a do esmalte,
menor contração de polimerização cores da
escala vita indicada para restauração em
144 dentes anteriores e posteriores, seringa com UND
4g. Embalados de acordo com praxe do
fabricante, trazendo externamente os dados
de identificação, procedência e data de
validade do produto. Tipo 3m espe Prazo de
Validade deve ser de 12 meses a partir da
data da entrega
Resina fotopolimerizável na cor A3. Resina
restauradora
microhibrida
fotoatividade,
radiopaca, desenvolvida com nanotecnologia,
tamanho médio das partículas de apenas 0,5
micros, textura final similar a do esmalte,
menor contração de polimerização cores da
escala vita indicada para restauração em
145 npntpc :lntprinrpc P !",nctprinrpç c;:prin(J~ rom UND

I ~~.

Embalados

"

20

BIODIN
ANMIC

A

RS 26,72

RS 534,40

RS 26,72

RS 534,40
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RS 26,72
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I de identificação, procedência e data de
validade do produto. Tipo 3m espe Prazo de
Validade deve ser de 12 meses a partir da
data da entrega
Resina fotopolimerizável na cor B2 resina
restauradora
microhibrida
fotoatividade
radiopaca, desenvolvida com nanotecnologia:
ta~anho médio das partículas de apenas 0,5
rmcros, textura final similar a do esmalte,
menor contração de polimerização cores da
146 escala vita indicada para restauração em
dentes anteriores e posteriores, seringa com
4g. Embalados de acordo com praxe do

BIODIN
ANMIC

A

UND

20

fabri.cant~, trazendo externamente os dados

de . Identificação, procedência e data de
validade do produto. Tipo 3m espe Prazo de
Validade deve ser de 12 meses a partir da
data da entrega
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Resina fotopolimerizável na cor C1 resina
restauradora
microhibrida
fotoatividade,
radíopaca, desenvolvida com nanotecnologia,
tamanho médio das partículas de apenas 0,5
mícros, textura final similar a do esmalte,
menor contração de polimerização cores da
escala vita indicada para restauração em
147 dentes anteriores e posteriores, seringa com UNO
4g. Embalados de acordo com praxe do
fabricante, trazendo externamente os dados
de identificação, procedência e data de
validade do produto. Tipo 3m espe Prazo de
Validade deve ser de 12 meses a partir da
data da entrega
Rolete de algodão confeccionado em algodão
hidrófilo prensado, homogêneo, macio, com
boa absorção de líquidos e secreções, sem
grumos
ou
ímpurezs,
medindo
aproximadamente 4 cm de comprimento e 10
mm de diâmetro. Embalagem em pacotes
149 com 100 roletes, trazendo externamente os PCT
dados
de
identificação
do
produto,
procedência, data de validade, número de lote
e número do registro no ministério da saúde.
Prazo de Validade deve ser de 12 meses a
partir da data da entrega
Selante fotopolimerizável matizado conjunto
de reagentes para selagem de fossúlas e
fissuras,
fotopolimerizável
com
flúor.
Embalagem deverá conter condicionador
ácido e acessórios para aplicação conforme
UNO
151 constar do registro do produto, trazendo
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote e número de
registro no ministério de saúde. Prazo de
Validade deve ser de 12 meses a partir da

_'

20

BIODIN
ANMIC
A
R$ 26,72

100

II

UNO

UNO

55
PLU5

R$4,96

R$496,00

DFl

R$ 64,50

R$ 645,00

10

rht" rl", pntreg",

Seringa carpule com auto refluxo fabricado
em aço Inoxidável e distribuído
em
152 embalagem plástica individual, resistente aos
métodos normalmente usados de desinfecção
e esterilização.
Sonda exploradora nj 5 fabricado em aço
Inoxidável e distribuído em embalagem
153 plástica individual, resistente aos métodos
normalmente
usados de desinfecção e
esterilização.

30
PREVE
N
R$ 51,50

R$ 1.545,00

TRINK5 R$ 10,88

R$ 326,40

30
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Sugador descartável, deve proporcionar
excelente sucção, sem agredir os tecidos
bucais.confeccionado em material plástico
atóxico,
flexível, com
ponta
macia,
acabamento perfeito, isento de rebarbas e
154 quinas cortantes. Embalados em pacotes com
40 unidades trazendo externamente os dados
de identificação do produto, procedência,
data de validade e número de lote. Prazo de
Validade deve ser de 12 meses a partir da
data da entrega

PCT

155 Taça de borracha

UNO

150

SS
PLUS

50

Tesoura Íris Reta 12 cm fabricado em aço
Inoxidável
e distribuído em embalagem
olástica
individual.
resistente aos métodos UNO
156
normalmente
usados de desinfecção e \
esterilização.
Tira de lixa de aço para amálgama 4mm tira

R$ 6,40

R$960,00

N

R$4,00

R$ 200,00

ABC

R$ 32,00

PREVE

I'

50

I

R$ 1.600,00
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resistente,
granulometria
fina, medindo
aproximadamente 4mm de largura. Embalada
em envelopes com 12 tiras, trazendo
157 externamente
dados
de
identificação,
procedência, número de lote e número de
registro no ministério da saúde.
Prazo de
Validade deve ser de 12 meses a partir da
data da entrega
Tira matriz de poliester tira de celulose para
uso odontologico, composta por celuloide
transparente, lisa, não aderente a resinas,
com
aproximadamente
100mm
de
comprimento por 10mm de largura e
espessura máxima de 0,05mm. Embaladaem
envelopes
com
50
tiras,
trazendo
externa,me.nte ,dados
de
identificação,
procedência, nuemro de lote e registro no
ministério da saúde Prazo de Validade deve
ser de 12 meses a nartir da data da entrega
Vaselin~ s?lida para uso em odontologia,
ca.tegona msumo químico, composição de
mistura
hidrocarboneto.
Trazendo
externamente
dados
de
identificação
159
pr?cedência, numero do lote e ministerio d~
saude e data de validade. Prazo de Validade
deve ser de 12 meses a partir da data da
entrega
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UNO

FAVA

UNO

R$ 6,40

R$640,00

R$ 6,75

R$202,50

R$18,50

R$296,00
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verniz rluoretado verniz de secagem rapida,
com uma combinação de 6% de fluoreto de
com
spodio e 6% de fluoreto de calcio,
devrá
solvente para uso odontológico
apresentar boa adesividade a dentina, ser
insolúvel aos fluídos bucais, não ser irritante
em
UND
pulpar, de secagem rápida. Embalado
com
160 caixa
frasco
um
contendo
trazendo
10ml.
aproximadamente
identificação,
de
dados
externamente os
procedência, número de lote e número de
registro no ministério da saúde. Prazo de
Validade deve ser de 12 meses a partir da
data da entrega
R$ 224.203,74
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