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Chiapetta - RS
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Data do Processo:

Nr.:  28/2018 - PR

112/2018

112/2018

20/06/2018

Folha:  1/12

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 16 de Julho de 2018, às 13:27 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA                 , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  112/2018, Licitação nº 28/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas

as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Para Eventual e futuro forncecimento de materiais ambulatoriais e odontológicos e outros materiais relacionados para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  52/2018    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

PROPOSTAS DE ACORDO COM EDITAL

Item

Participante:

Especificação

8819

-

HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

7

Álcool líquido 70%. Álcool etílico hidratado. Desinfetante

hospitalar para superfícies fixas. Indicado para desinfecção.

Embalagem de 500 ml.

UN 400,00  

TUPY

0,0000

4,14    1.656,00   

9

Água destilada para autoclave, não injetável, não estéril e

quimicamente pura. Galão com 5 litros.

UN 50,00  

LTC

0,0000

7,80    390,00   

21

Cateter intravenoso nº 24, material vialon ou poliuretano,

calibre 24  G, aplicação periférico, características adicionais

siliconado, câmara refluxo, tampa protetora, tipo uso

descartável, esterilidade estéril, tipo radiopaco,

componentes AG. Aço inox bisel curto, trifacetado.

UN 1.200,00  

SOLIDOR

0,0000

0,73    876,00   

23

Caixa coletora perfuro cortante 13Lt: fabricado dentro das

normas atuais na NBR 13853, garantido a total proteção

contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados.

De fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar o

descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar

tampa. Acompanha com saco plástico de dupla função:

para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto

com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um

espesso conjunto de revestimento interno, evitando

perfurações e vazamentos. A trava e a contra trava de

segurança garantem que, após o fechamento do coletor, a

tampa não se abra durante o transporte.

UN 200,00  

DESCARBOX

0,0000

3,30    660,00   

24

Catéter nasal tipo óculos, nº 12: dispositivo para instalação

de oxigênio ou ar comprido através de introdutores nasais

do paciente promovendo a elevação da concentração de

oxigênio ou de ar na árvore traqueobrônquico alveolar

proporcionando elevação da saturação de oxigênio no

sangue circulante (s.a. PO2). Embalado individualmente em

embalagem plástica, esterilizado por radiação gama.

Pacote com 10 unidades.

UN 60,00  

MEDSONDA

0,0000

1,03    61,80   

30

Equipo macrogotas com bureta para administração de

medicamentos/soluções; ponta perfurante adaptável com

facilidade e segurança em qualquer tipo de

frasco/ampola/bolsa, contendo protetor; Câmara graduada

de 0 a 100ml e subdivisão 1ml; tampa contendo tubo

flexível e transparente de 140cm de comprimento, alça de

sustentação, filtro de ar hidrófobo de 5 microns, membrana

autocicatrizante para administração de

medicamento/soluções; tubo flexível e transparente em

P.V.C. de no mínimo 1,2m de comprimento; regulador de

fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança;

Clamp corta fluxo; Conector luer macho universal com

protetor; embalado individualmente em papel grau cirúrgico

e filme termoplástico, contendo os dados impressos de

identificação, código, lote, data de fabricação e validade e

registro no Ministério da Sáude, conforme NBR

14041/1998.

UN 1.200,00  

LABOR

IMPORT

0,0000

1,20    1.440,00   

33

Fios de sutura mononylon tamanho 2.0, monofilamento,

não absorvível, com agulha CT ½ - 1,7 cm. É estéril e de

encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. Caixa

com 24 unidades.

CX 5,00  

PROCARE

0,0000

30,80    154,00   
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36

Fios de sutura mononylon tamanho 5.0, monofilamento,

não absorvível, com agulha CT ½ - 1,7 cm. É estéril e de

encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. Caixa

com 24 unidades.

CX 5,00  

PROCARE

0,0000

30,80    154,00   

42

Fita micropore 2,5 mm x 10m. A fita hipoalérgica pioneira

da para curativos em geral. A fita hipoalérgica tradicional é

indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis.

Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose,

permite a pele respirar livremente. Indicações de uso:

curativos em geral, áreas que requerem trocas frequentes

de curativos; ideal de neonatos até pacientes idosos.

Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.;

UN 800,00  

MISSNER

0,0000

1,93    1.544,00   

43

Fita micropore 1,2 mm x 10m.Branca, A fita hipoalérgica

pioneira da para curativos em geral. A fita hipoalérgica

tradicional é indicada principalmente para peles sensíveis e

frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e

viscose, permite a pele respirar livremente. Indicações de

uso: curativos em geral, áreas que requerem trocas

frequentes de curativos; ideal de neonatos até pacientes

idosos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.

UN 800,00  

MISSNER

0,0000

1,46    1.168,00   

52

Latex para torpedo de oxigênio rolo com 15 metros: o tubo

de látex utilizado como via de transporte de gas oxigênio e

outros procedimentos laboratoriais e não cirúrgicos.

Diametro, tamanho 200 interno(mm)3,0 e externo (mm) 5,5.

ROLO 50,00  

LEMGRUBER

0,0000

2,50    125,00   

53

Luva cirúrgica estéril nº 7.0 - Luva cirúrgica, em látex

natural, flexível, resistente, fino e homogêneo,

proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário.  As

bordas devem ser reforçadas e arrematadas e com

bainhas. Não deve haver presença de furos, emendas ou

quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita

utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvivel em

quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau

cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem

conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 100

unidades.

CX 20,00  

KEVENOL

0,0000

1,10    22,00   

54

Luva cirúrgica estéril nº 7.5 - Luva cirúrgica, em látex

natural, flexível, resistente, fino e homogêneo,

proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário.  As

bordas devem ser reforçadas e arrematadas e com

bainhas. Não deve haver presença de furos, emendas ou

quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita

utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvivel em

quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau

cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem

conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 100

unidades.

CX 20,00  

KEVENOL

0,0000

1,10    22,00   

55

Luva cirúrgica estéril nº 8.0 - Luva cirúrgica, em látex

natural, flexível, resistente, fino e homogêneo,

proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário.  As

bordas devem ser reforçadas e arrematadas e com

bainhas. Não deve haver presença de furos, emendas ou

quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita

utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvivel em

quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau

cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem

conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 100

unidades.

CX 20,00  

KEVENOL

0,0000

1,10    22,00   

56

Luva PP caixa com 100 UNIDADES: Luvas para

procedimento não cirúrgico, à base de látex de borracha

natural, lisa, com presença de pó bioabsorvivel, com

reduzido índice de proteínas e de resíduos químicos.

CX 200,00  

TALGE

0,0000

16,90    3.380,00   

57

Luva P caixa com 100 UNIDADES: Luvas para

procedimento não cirúrgico, à base de látex de borracha

natural, lisa, com presença de pó bioabsorvivel, com

reduzido índice de proteínas e de resíduos químicos.

CX 1.400,00  

TALGE

0,0000

16,90    23.660,00   

60

Luva G caixa com 100 UNIDADES: Luvas para

procedimento não cirúrgico, à base de látex de borracha

natural, lisa, com presença de pó bioabsorvivel, com

reduzido índice de proteínas e de resíduos químicos.

CX 100,00  

TALGE

0,0000

16,90    1.690,00   

66

Seringa 1ml: polipropileno transparente, a pirogenica e

atóxica para insulina 100UI com boa visualização sem

agulha. Caixa com 50 unidades.

CX 248,00  

RMDESC

0,0000

10,20    2.529,60   
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67

Sonda Vesical de alivio nº 10. Sonda vesical de alivio

confeccionada em PVC, flexível, atóxica, transparente,

rigorosa lisa com ponta arredondada fechada no lado

próxima do tubo com 01 orifício nº 10. Pacote com 100

unidades.

UN 1.000,00  

MEDSONDA

0,0000

6,00    6.000,00   

75

Seringa 3 ml, bico luer slip (liso) látex free, apirogenica,

atóxica, produto de uso único, corpo transparente e com

cilindro com anel de renteção. Caixa com 100 Unidades.

CX 800,00  

RMDESC

0,0000

12,80    10.240,00   

79

Sonda vesical de demora nº 16: Sonda vesical de demora

confeccionada ou látex ou silicone, atóxica, epirogênica

descartável opaca maleável contendo 02 vias, uma para

drenagem de urina e outra para insuflar o balonete.

UN 300,00  

LABOR

IMPORT

0,0000

2,85    855,00   

80

Sonda vesical de demora nº 18: Sonda vesical de demora

confeccionada ou látex ou silicone, atóxica, epirogênica

descartável opaca maleável contendo 02 vias, uma para

drenagem de urina e outra para insuflar o balonete.

UN 300,00  

LABOR

IMPORT

0,0000

2,85    855,00   

81

Sonda vesical de demora nº 20: Sonda vesical de demora

confeccionada ou látex ou silicone, atóxica, epirogênica

descartável opaca maleável contendo 02 vias, uma para

drenagem de urina e outra para insuflar o balonete.

UN 200,00  

LABOR

IMPORT

0,0000

2,85    570,00   

85

Sonda uretral nº 6: é confeccionado em PVC (cloreto de

polivinila) transparente, flexível, atóxico, em forma de

cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal

arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um

orifício. Tal orifício é dimensionado de acordo com o calibre

de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente

acabado, delimitado e regular em roda a superfície.

UN 480,00  

MEDSONDA

0,0000

0,53    254,40   

88

Sonda uretral nº 12: é confeccionado em PVC (cloreto de

polivinila) transparente, flexível, atóxico, em forma de

cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal

arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um

orifício. Tal orifício é dimensionado de acordo com o calibre

de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente

acabado, delimitado e regular em roda a superfície.

UN 800,00  

MEDSONDA

0,0000

0,65    520,00   

89

Sonda uretral nº 14: é confeccionado em PVC (cloreto de

polivinila) transparente, flexível, atóxico, em forma de

cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal

arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um

orifício. Tal orifício é dimensionado de acordo com o calibre

de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente

acabado, delimitado e regular em roda a superfície.

UN 240,00  

MEDSONDA

0,0000

0,68    163,20   

90

Sonda uretral nº 16: é confeccionado em PVC (cloreto de

polivinila) transparente, flexível, atóxico, em forma de

cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal

arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um

orifício. Tal orifício é dimensionado de acordo com o calibre

de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente

acabado, delimitado e regular em roda a superfície.

UN 240,00  

MEDSONDA

0,0000

0,70    168,00   

92

Seringa, polipropirno transparente, 20ml embolo com

ponteira de borracha sem agulha.

UN 20.000,00  

RMDESC

0,0000

0,39    7.800,00   

98

ALCOOL 70% LITRO

UN 50,00  

TUPY

0,0000

4,14    207,00   

110

Coletor para material pérfiro cortante, confeccionado a

partir do papelão ondulato (caixa externa e bandeja),

papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e polietileno de

alta densidade (sacola para revestimento) 13 L.

UN 20,00  

DESCARBOX

0,0000

3,34    66,80   

129

Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex

de borracha natural. Tipo não estéril. Ambidestra, punho

com bainha. Pó bioabsolvível atóxico. Caixa com 100.

Tamanho P.

CX 300,00  

TALGE

0,0000

16,70    5.010,00   

156

Fio de sutura nylon 4.0.

UN 10,00  

PROCARE

0,0000

1,35    13,50   

158

SORO FISIOLÓGICO

L 30,00  

EUROFARMA

0,0000

5,70    171,00   

Total do Participante -------->

72.448,30   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

8897

-

NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

12

Agulha 25x8, cânula siliconada que desliza facilmente,

diminuindo a dor do paciente; Bisel trifacetado que torna a

aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, protetor

plástico que garante a total proteção da agulha para um

melhor acoplamento a seringa. Caixa com 100 unidades.

CX 360,00  

SOLIDOR

0,0000

5,50    1.980,00   
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14

Álcool 70% em gel destinado para higienização das mãos,

embalagem com aproximadamente 500 ml.

CX 200,00  

CICLO

FARMA

0,0000

4,50    900,00   

16

Bobina de papel grau cirúrgico 15cmx100m.

UN 100,00  

HARBO

0,0000

58,50    5.850,00   

28

Esparadrapo 10 cm x 4,5 m antialérgico: em tecido 100%

acetado a massa adesiva a base de resina acrílica, cor

branca, enrolado em carretel, com tampa de proteção, com

dados se identificação e procedência.

UN 400,00  

ADPELLE

0,0000

5,67    2.268,00   

29

Equipo macrogotas para soro, com injetor lateral, estéril,

descartável, (macro gotas), embalagem em papel grau

cirúrgica, esterilizada a oxido de etileno, com encaixe

universal.

UN 3.000,00  

DESCARPACK

0,0000

0,83    2.490,00   

48

Gaze hidrófila 12 fios com alto poder de absorção, possiu 5

dobras e 8 camadas, fabricada 100% em algodão, não

esterilizada, uso individual e único. Pacote com 500

unidades. Tamanho 10x10cm.

PCT 1.000,00  

MEDPLUS

0,0000

24,70    24.700,00   

49

Hipoclorito de sódio - solução a 1% de cloro ativo - 1 litro,

desinfetante e antisséptico (bacteriano e virucida) de

superfícies e materiais. Tampa com lacre devidamente

rotulada com especificação do conteúdo, lote, validade e

fabricante.

UN 50,00  

CICLO

FARMA

0,0000

2,95    147,50   

50

Lamina de bisturi nº 11 com 100 unidades cada caixa -

utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos

em procedimentos cirúrgicos; Grande resistência à

corrosão e perda de afiação; mantem-se estéreis

preservando a integridade asséptica do produto.

CX 30,00  

ADVANTIVE

0,0000

21,71    651,30   

51

Lamina de bisturi nº 21 com 100 unidades cada caixa -

utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos

em procedimentos cirúrgicos; Grande resistência à

corrosão e perda de afiação; mantem-se estéreis

preservando a integridade asséptica do produto.

CX 30,00  

ADVANTIVE

0,0000

21,71    651,30   

58

Luva de vinil descartável transparente, tamanho P. Luva de

segurança, 5 dedos, confeccionada em resina vinilica

(vinil), sem pulverização internamente de amido, superfície

externa lisa, ambidestra, impermeável com ótima

flexibilidade e redutor alérgico. Indicado para pessoas

alérgicas ao látex.

CX 100,00  

DESCARPACK

0,0000

13,15    1.315,00   

64

Povidine tópico 10% 1000ml, contendo 1% de iodo ativo em

solução aquosa, na embalagem deverá constar a data da

fabricação, da validade e número do lote, frasco

pigmentado escuro.

Fr 50,00  

FARMAX

0,0000

21,50    1.075,00   

65

Polifix 2 vias, os conectores são constituídos de ABS e

tampa de polietileno de alta densidade. Os dois ramos se

conectam a dois sistemas de influsão diferentes e o ramos

distal ao acesso venoso do doente. Caixa com 50

unidades.

CX 106,00  

DESCARPACK

0,0000

33,55    3.556,30   

69

Solução fisiológica 1000ml sistema fechado: solução de

cloreto de sódio a 0,9%. Bolsa de 1000ml, solução injetável

transparente, estéril, epirogênica. Acondicionada em

recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com

volume nominal definido, recipiente transparente ou

translucido resistente a pressão e tração. Apresentando,

bico conector resistente e que não produza rachaduras no

momento de conexão com alça de sustentação resistente,

registro no MS, com validade mínima de 02 anos a partir da

data da entrega de acordo com a nova legislação.

Embalada em bolsa de sistema fechado.

UN 1.000,00  

BASA

0,0000

4,43    4.430,00   

70

Solução fisiológica 500 ml sistema fechado: solução de

cloreto de sódio a 0,9%. Bolsa de 1000ml, solução injetável

transparente, estéril, epirogênica. Acondicionada em

recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com

volume nominal definido, recipiente transparente ou

translucido resistente a pressão e tração. Apresentando,

bico conector resistente e que não produza rachaduras no

momento de conexão com alça de sustentação resistente,

registro no MS, com validade mínima de 02 anos a partir da

data da entrega de acordo com a nova legislação.

Embalada em bolsa de sistema fechado.

UN 1.500,00  

EQUIPLEX

0,0000

2,99    4.485,00   
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71

Solução glicose 5% sistema fechado: solução de glicose a

5%. Bolsa de 1000ml, solução injetavel transparente,

estéril, apirogenica. Acondicionada em recipiente de

plástico fechado. Devidamente rotulado com volume

nominal definido, recipiente transparente ou translucido,

resistente a pressão e tração. Apresentando, bico conector

resistente e que não produza rachaduras no momento de

conexão com ala de sustentação resistente, registro no MS,

com validade mínima de 02 anos a partir da data da

entrega de acordo com a nova legisla~çao. Embalada em

bolsa de sistema fechado.

UN 500,00  

FRESENIUS

0,0000

4,98    2.490,00   

72

Solução fisiológica 250 ml sistema fechado: solução de

cloreto de sódio a 0,9%. Bolsa de 1000ml, solução injetável

transparente, estéril, epirogênica. Acondicionada em

recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com

volume nominal definido, recipiente transparente ou

translucido resistente a pressão e tração. Apresentando,

bico conector resistente e que não produza rachaduras no

momento de conexão com alça de sustentação resistente,

registro no MS, com validade mínima de 02 anos a partir da

data da entrega de acordo com a nova legislação.

Embalada em bolsa de sistema fechado.

UN 3.000,00  

EQUIPLEX

0,0000

2,35    7.050,00   

73

Solução glicose de 100 ml, sistema fechado: solução de

glicose a 5%. Bolsa de 1000ml, solução injetavel

transparente, estéril, apirogenica. Acondicionada em

recipiente de plástico fechado. Devidamente rotulado com

volume nominal definido, recipiente transparente ou

translucido, resistente a pressão e tração. Apresentando,

bico conector resistente e que não produza rachaduras no

momento de conexão com ala de sustentação resistente,

registro no MS, com validade mínima de 02 anos a partir da

data da entrega de acordo com a nova legislação.

Embalada em bolsa de sistema fechado.

UN 2.000,00  

FRESENIUS

0,0000

2,50    5.000,00   

77

Seringa 10 ml, bico luer slip (liso) látex free, apirogenica,

atóxica, produto de uso único, corpo transparente e com

cilindro com anel de renteção. Caixa com 100 Unidades.

CX 700,00  

SR

0,0000

25,50    17.850,00   

82

Sonda nasogastrica longa nº 14: é confeccionada em PVC

(cloreto de polvinila) transparente, flexível, atóxico,

esterilizado pelo processo de oxido de etileno.

UN 200,00  

MARK MED

0,0000

0,93    186,00   

83

Sonda nasogastrica longa nº 16: é confeccionada em PVC

(cloreto de polvinila) transparente, flexível, atóxico,

esterilizado pelo processo de oxido de etileno.

UN 180,00  

MARK MED

0,0000

1,09    196,20   

84

Sonda uretral nº 4: é confeccionado em PVC (cloreto de

polivinila) transparente, flexível, atóxico, em forma de

cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal

arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um

orifício. Tal orifício é dimensionado de acordo com o calibre

de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente

acabado, delimitado e regular em roda a superfície.

UN 240,00  

MARK MED

0,0000

0,56    134,40   

86

Sonda uretral nº 8: é confeccionado em PVC (cloreto de

polivinila) transparente, flexível, atóxico, em forma de

cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal

arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um

orifício. Tal orifício é dimensionado de acordo com o calibre

de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente

acabado, delimitado e regular em roda a superfície.

UN 480,00  

MARK MED

0,0000

0,55    264,00   

87

Sonda uretral nº 10: é confeccionado em PVC (cloreto de

polivinila) transparente, flexível, atóxico, em forma de

cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal

arredondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um

orifício. Tal orifício é dimensionado de acordo com o calibre

de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente

acabado, delimitado e regular em roda a superfície.

UN 480,00  

MARK MED

0,0000

0,59    283,20   

91

Seringa, polipropirno transparente, 10ml embolo com

ponteira de borracha sem agulha.

UN 46.000,00  

SR

0,0000

0,24    11.040,00   

97

Agulha Gengival Curta descartável. Caixa com 100 unid.

CX 10,00  

PROCARE

0,0000

24,20    242,00   

Total do Participante -------->

99.235,20   

_________________________
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1

Algodão hidrófilo rolo de 500 gramas. Confeccionado a

partir de fibras em 100% algodão. Algodão, alvejado isento

de produtos químicos tais como: alvejantes ópticos,

corantes corretivos e quaisquer outras que possa agredir a

pele. Possui capacidade de absorção e retenção de

líquidos e secreções. Indicado para uso hospitalar, na

higienização da pele, em curativos, na absorção de

líquidos, limpeza de bebês, em assepsia, e em

procedimentos médicos e dentários. Rolo de 500 g.

ROLO 400,00  

NATHALYA

0,0000

9,13    3.652,00   

2

Atadura de crepe 8 cm, 18 fios. Sua composição, aliada à

estrutura permite um perfeito enfeixamento e uma

distribuição de compressão mais uniforme. O acabamento

na lateral, sem desfia mento e sem fios soltos, garante

estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de

garrote amento provocado pelo desfia mento. Atadura de

crepom em conformidade com NBR 14056, ABNT e

portaria 106/2003 - INMETRO.

UN 1.152,00  

ANDREONI

0,0000

0,60    691,20   

3

Atadura de crepe 10 cm, 18 fios. Sua composição, aliada à

estrutura permite um perfeito enfeixamento e uma

distribuição de compressão mais uniforme. O acabamento

na lateral, sem desfia mento e sem fios soltos, garante

estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de

garrote amento provocado pelo desfia mento. Atadura de

crepom em conformidade com NBR 14056, ABNT e

portaria 106/2003 - INMETRO.

UN 1.152,00  

ANDREONI

0,0000

0,75    864,00   

4

Atadura de crepe 12 cm, 18 fios. Sua composição, aliada à

estrutura permite um perfeito enfeixamento e uma

distribuição de compressão mais uniforme. O acabamento

na lateral, sem desfia mento e sem fios soltos, garante

estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de

garrote amento provocado pelo desfia mento. Atadura de

crepom em conformidade com NBR 14056, ABNT e

portaria 106/2003 - INMETRO.

UN 1.728,00  

ANDREONI

0,0000

0,90    1.555,20   

5

Atadura de crepe 15 cm, 18 fios. Sua composição, aliada à

estrutura permite um perfeito enfeixamento e uma

distribuição de compressão mais uniforme. O acabamento

na lateral, sem desfia mento e sem fios soltos, garante

estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de

garrote amento provocado pelo desfia mento. Atadura de

crepom em conformidade com NBR 14056, ABNT e

portaria 106/2003 - INMETRO.

UN 1.728,00  

ANDREONI

0,0000

1,12    1.935,36   

6

Atadura de crepe 20 cm, 18 fios. Sua composição, aliada à

estrutura permite um perfeito enfeixamento e uma

distribuição de compressão mais uniforme. O acabamento

na lateral, sem desfia mento e sem fios soltos, garante

estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de

garrote amento provocado pelo desfia mento. Atadura de

crepom em conformidade com NBR 14056, ABNT e

portaria 106/2003 - INMETRO.

UN 1.488,00  

ANDREONI

0,0000

1,49    2.217,12   

8

Abaixador de língua, em madeira, descartável, medindo

15cm, pacote com 100 unidades.

CX 150,00  

TALGE

0,0000

2,95    442,50   

10

Agulha 13x4,5: cânula siliconizada que desliza facilmente,

diminuindo a dor do paciente; Bisel trifacetado que torna a

aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, canhão

colorido para facilitar a identificação visual do calibre da

agulha; protetor plástico que garante a total proteção da

agulha para um melhor acoplamento à seringa,

embalagens unitárias e nas caixas das agulhas, Caixa com

100 unidades.

CX 800,00  

SOLIDOR

0,0000

5,85    4.680,00   

11

Agulha 25x7, cânula siliconizada que desliza facilmente,

diminuindo a dor do paciente; Bisel trifacetado que torna a

aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, protetor

plástico que garante a total proteção da agulha para um

melhor acoplamento a seringa. Caixa com 100 unidades.

CX 800,00  

SOLIDOR

0,0000

5,85    4.680,00   

13

Agulha 25x7, cânula siliconizada que desliza facilmente,

diminuindo a dor do paciente; Bisel trifacetado que torna a

aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, canhão

colorido para facilitar a identificação visual do calibre da

agulha;  protetor plástico que garante a total proteção da

agulha para um melhor acoplamento a seringa.

Embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Caixa com

100 unidades.

CX 120,00  

SOLIDOR

0,0000

5,85    702,00   
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15

Aparelho de pressão adulto, braçadeira de nylon, com

fecho metal, esfimomanometro aneroide (aparelho de

pressão) é verificado e aprovado pelo INMETRO, possui

manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon e fecho em

metal (pinho/botão), acompanha estojo.

UN 50,00  

ACCUMED

0,0000

57,04    2.852,00   

17

Bolsa coletora de urina sistema fechado: bolsa para coleta

de drenagem urinária por sistema fechado (coletor de urina

por sistema fechado). Esterilizado a óxido de etileno.

Capacidade de 2.000ml Conteúdo: bolsa coletora com

escalas de graduação para pequenos e grandes volumes;

conector universal com ponto de coleta para amostra com

tampa proterora; tubo extensor; alça de sustentação; pinça

corta fluxo; Apoio para deambulação; válvula anti refluxo;

tubo de drenagem.

UN 100,00  

POLYURO

0,0000

2,65    265,00   

18

Cloridrato de lidocaína 2% sem vaso constritor, frasco de

20ml.

UN 60,00  

HYPOFARMA

0,0000

2,99    179,40   

19

Cateter intravenoso nº 18, material vialon ou poliuretano,

calibre 18  G, aplicação periférico, características adicionais

siliconado, câmara refluxo, tampa protetora, tipo uso

descartável, esterilidade estéril, tipo radiopaco,

componentes AG. Aço inox bisel curto, trifacetado.

UN 1.200,00  

TKL

0,0000

0,61    732,00   

20

Cateter intravenoso nº 20, material vialon ou poliuretano,

calibre 20  G, aplicação periférico, características adicionais

siliconado, câmara refluxo, tampa protetora, tipo uso

descartável, esterilidade estéril, tipo radiopaco,

componentes AG. Aço inox bisel curto, trifacetado.

UN 1.200,00  

POLYON

0,0000

0,65    780,00   

22

Cateter intravenoso nº 22, material vialon ou poliuretano,

calibre 22  G, aplicação periférico, características adicionais

siliconado, câmara refluxo, tampa protetora, tipo uso

descartável, esterilidade estéril, tipo radiopaco,

componentes AG. Aço inox bisel curto, trifacetado.

UN 1.200,00  

VITROMED

0,0000

0,65    780,00   

25

Detergente enzimático com 500ml Multienzimático de ação

sinérgica, concentrado. Ação instantânea e contínua; não

espumante; pH neutro; 100% biodegradável; não corrosivo;

não irritante, não reaja com metais, plásticos e borrachas;

não deixa resíduo; bacteriostático p/ Pseudona Aeroginosa;

com enzimas do grupo das amilases, proteases, lípases e

carbohidralases; sem perfume e com registro no Ministério

da saúde impresso na sua embalagem. Para efeito de

seleção das propostas considerarem-se o menor preço por

litro diluído.

UN 10,00  

KELLDRIN

0,0000

19,11    191,10   

26

Espetáculo P, termicamente confortável, fabricado em

poliestireno cristal (PS), que permite uma excelente

transparência e transmissão luminosa, com parafuso

acoplado pigmentado na cor laranja, atóxido. Caixa com

100 unidades.

UN 300,00  

CRAL

0,0000

0,6751 202,53   

27

Espéculo M, termicamente confortável, fabricado em

poliestireno cristal (PS), que permite uma excelente

transparência e transmissão luminosa, com parafuso

acoplado pigmentado na cor laranja, atóxido. Caixa com

100 unidades.

UN 300,00  

CRAL

0,0000

0,7116 213,48   

31

Escovas ginecológicas pct com 100unidades embaladas

individualmente.

UN 100,00  

CRAL

0,0000

15,39    1.539,00   

39

FITA AUTOCLAVE 19X30 MT,

ROLO 120,00  

CIEX

0,0000

2,73    327,60   

40

Fita adesiva 19mmx50cm, composta de papel crepado

branco e adesivo à base de resina de borracha sintética

que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem. Para

uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à

vapor.

UN 36,00  

HOSPFLEX

0,0000

2,73    98,28   

41

Fita micropore 1,2 mm x 10m. A futa hipoalergênica

pioneira da para curativos em geral. A fita hipalergênica

tradicional é indicada principalmente para peles sensíveis e

frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e

viscose, permite a pele respirar livremente. Indicações de

uso: curativos em geral, áreas que requerem trocas

frequentes de curativos; ideal de neonatos até pacientes

idosos. Garantia contra defeitos de fabricação ou

materiais.;

UN 800,00  

CIEX

0,0000

1,30    1.040,00   
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44

Fita micropore 2,5 mm x 10m. Branca, A fita hipoalérgica

pioneira da para curativos em geral. A fita hipoalérgica

tradicional é indicada principalmente para peles sensíveis e

frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e

viscose, permite a pele respirar livremente. Indicações de

uso: curativos em geral, áreas que requerem trocas

frequentes de curativos; ideal de neonatos até pacientes

idosos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.

UN 800,00  

CRAL

0,0000

1,91    1.528,00   

45

Fita micropore 50 mm x 10m. A fita hipoalérgica pioneira da

para curativos em geral. A fita hipoalérgica tradicional é

indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis.

Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose,

permite a pele respirar livremente. Indicações de uso:

curativos em geral, áreas que requerem trocas frequentes

de curativos; ideal de neonatos até pacientes idosos.

Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.

UN 500,00  

MISSNER

0,0000

3,41    1.705,00   

46

Fixador citopatológico frascos de 100ml. Solução de

propilenogicol e álcool e absoluto que possui propriedades

de fixação e sustentação da integridade celular de

esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de

vidro.

UN 20,00  

CRAL

0,0000

5,36    107,20   

47

Gaze tipo queijo, 13 fios, confeccionada em tecido 100%

algodão. Com 8 camadas e 3 dobras que evitam

desfiamento. Hidrofilizada, isenta de amido e alvejante

óptico, atóxica e apirogênico, não  estéril. Rolos de 91cm x

91cm de largura.

UN 220,00  

MDA

0,0000

37,50    8.250,00   

59

Luva M caixa com 100 UNIDADES: Luvas para

procedimento não cirúrgico, à base de látex de borracha

natural, lisa, com presença de pó bioabsorvivel, com

reduzido índice de proteínas e de resíduos químicos.

CX 400,00  

TARGA

0,0000

16,80    6.720,00   

61

Luva plástica estéril para toque. Luvas plástica para

procedimento, transparente, estéril, descartável, ambidestra

e de tamanho único. Indicada para uso no setor medico

hospitalar, é indicada comumente em exames

ginecológicos e de toque. Tambem tem ampla utilização

em laboratórios e oferece proteção e praticidade. Pacote

com 100 unidades embaladas individualmente. Produto

descartável e estéril.

PCT 12,00  

PLASTLUVAS

0,0000

6,76    81,12   

63

Máscara facial tripla com Tirascaixa, caixa com 50

unidades, atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não

esteiro, não inflamável, sem látex, uso único.

CX 120,00  

RMDESC

0,0000

6,07    728,40   

74

Sacos de lixo infectante - Hospitalar: 100 litros PCT com

100 Unidades possui boa resistência mecânica e a

opacidade necessária para o qual se destina. Cor: Branco.

PCT 50,00  

RAVA

0,0000

22,88    1.144,00   

76

Seringa 5 ml, bico luer slip (liso) látex free, apirogenica,

atóxica, produto de uso único, corpo transparente e com

cilindro com anel de renteção. Caixa com 100 Unidades.

CX 800,00  

RYMCO

0,0000

15,00    12.000,00   

78

Seringa 20 ml, bico luer slip (liso) látex free, apirogenica,

atóxica, produto de uso único, corpo transparente e com

cilindro com anel de renteção. Caixa com 100 Unidades.

CX 500,00  

RYMCO

0,0000

44,01    22.005,00   

93

Xylocaína gel 2% grs: indicada para anestesia local e

lubrificação de superfícies: da uretra masculina e feminina

durante sitoscoppia, cateterização, exploração por sondas e

outro procedimentos endurentais; das narinas e faringe em

endoscopias, tais como gastrocopia e broncoscopia; na

intubação endotraqueal; nos procedimentos endoscópios

proctologicos; no tratamento sistemático da dor relacionada

a cistite e uretrite, como medicação paliativa.

UN 200,00  

PHARLAB

0,0000

2,73    546,00   

96

Água oxigenada (10vol), em embalagem de 01 litro.

L 10,00  

FARMAX

0,0000

3,64    36,40   

99

Algodão Gidrófilo em rolo. Pacote com 500g.

PCT 20,00  

NATHALYA

0,0000

9,53    190,60   

105

Bobina de Papel grau cirúrgico: bobinas lisas, produzido em

papel grau cirúrgico e filme laminado; Dotado de

indicadores químicos que mudar de cor após o processo de

esterilização. Tamanho 10cmx100m.

BOB 30,00  

HOSPFLEX

0,0000

38,60    1.158,00   

120

Escova dental. Cerdas macias adultas.

UN 500,00  

C. KOVACS

0,0000

0,55    275,00   

121

Escova dental, cerdas macias infantis.

UN 4.000,00  

C. KOVACS

0,0000

0,44    1.760,00   

149

Touca sanfonada descartável. Fabricada em tecido

spunbonded 100% polipropileno, utilizando soldagem

eletrônica por ultrassom. Hipoalerênica. Cor: Branca.

Tamanho: 45x 52 cm. Embalagem com 100 unidades.

PCT 50,00  

DESCARPACK

0,0000

5,46    273,00   
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151

Máscara cirúrgica tripla descartável. Possui tripla camada

com um filtro que proporciona BFE (eficiência de filtração

bacteriana) maior que 95%. - Solda por ultrassom. Cor

branca. Com elástico. Caixa com 50 unidades.

CX 100,00  

RMDESC

0,0000

5,04    504,00   

154

Bobina de papel grau cirúrgico: bonina lisa produzida em

papel grau cirúrgico e filme laminado. Dotado de

indicadores químicos que mudam de cor após esterilizados.

Tamanho 30cmx100cm.

BOB 30,00  

HOSPFLEX

0,0000

117,05    3.511,50   

159

Hipoclorito de sódio 1% (solução de Milton)

L 3,00  

CICLOFARMA

0,0000

3,96    11,88   

162

Digluconato de clorencidine 0,12%

L 5,00  

IODONTOSUL

0,0000

20,71    103,55   

Total do Participante -------->

93.258,42   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

9154

-

DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

34

Fios de sutura mononylon tamanho 3.0, monofilamento,

não absorvível, com agulha CT ½ - 1,7 cm. É estéril e de

encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. Caixa

com 24 unidades.

CX 5,00  

TECHNOFIO

0,0000

30,70    153,50   

35

Fios de sutura mononylon tamanho 4.0, monofilamento,

não absorvível, com agulha CT ½ - 1,7 cm. É estéril e de

encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. Caixa

com 24 unidades.

CX 5,00  

TECHNOFIO

0,0000

31,40    157,00   

95

Afastador Labial Expandex Infantil autoclavável.

UN 5,00  

MAQUIRA

0,0000

9,75    48,75   

113

Creme dental 50 grs. Infantil.

UN 2.000,00  

ICEFRESH

0,0000

1,69    3.380,00   

123

Esponja hemostática de colágeno hidrolisado (gelatina)

liofilizada. Dimensões: 1,0 x 1,0 x 1,0 cm. Embalagem com

10 unidades.

CX 10,00  

MAQUIRA

0,0000

27,40    274,00   

127

Fotopolimerizador. Dispositivo para fotopolimerização de

resinas compostas, compômeros, materiais de ionômero de

vidro: potencia: 1100mW/cm², comprimento de onda de luz:

420nm a 480nm (cor azul), tempo de fotopolimerização de

10, 20, 40 e 60 segundos, tensão de operação de 100-220V

AC, 50-60Hz, indicador de tempo: bip sonoro a cada 10

segundos

UN 3,00  

SCHUSTER

0,0000

649,00    1.947,00   

128

Ionômero de vidro para restauração pó e líquido. Cimento a

base de ionômero de vidro de presa química, para

restauração dental apresentado na forma de pó que deve

ser misturado ao ácido poliacrílico Maxxion R no momento

da sua utilização. Embalagem contendo: 01 frasco de

cimento em pó com 10g. 01 frasco de líquido com 8g de pó.

01 bloco de espatulação.

KIT 40,00  

FGM

0,0000

15,76    630,40   

132

Papel carbono contacto. Embalagem com 12 unidades

dupla face.

UN 10,00  

MAQUIRA

0,0000

3,05    30,50   

133

Pedra pomes fina, pacote de 01kg.

UN 2,00  

ASFER

0,0000

4,99    9,98   

134

Pincel descartável microbrusch fino. Embalagem com 100

unidades.

EMB 10,00  

FGM

0,0000

8,69    86,90   

135

Pincel descartável microbrusch extra fino. Embalagem com

100 unidades.

EMB 10,00  

FGM

0,0000

8,69    86,90   

138

Resina composta microhíbrida fotopolimerizável, parte

inorgâgina zircônica sílica, com 84,5% em peso e 66% em

volume, tempo de polimerização 40 segundos - cor: EA1.

Seringa com 4g.

SER 4,00  

COLTENE

0,0000

17,20    68,80   

139

Resina composta microhíbrida fotopolimerizável, parte

inorgâgina zircônica sílica, com 84,5% em peso e 66% em

volume, tempo de polimerização 40 segundos - cor: EA2.

Seringa com 4g.

SER 5,00  

COLTENE

0,0000

17,20    86,00   

140

Resina composta microhíbrida fotopolimerizável, parte

inorgâgina zircônica sílica, com 84,5% em peso e 66% em

volume, tempo de polimerização 40 segundos - cor: EA3.

Seringa com 4g.

SER 5,00  

COLTENE

0,0000

17,20    86,00   

141

Resina composta microhíbrida fotopolimerizável, parte

inorgâgina zircônica sílica, com 84,5% em peso e 66% em

volume, tempo de polimerização 40 segundos - cor: EA4.

Seringa com 4g.

SER 10,00  

COLTENE

0,0000

17,20    172,00   
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144

Seladora manual 30cm, odontológica, desing moderno e

inovador com alça de apoio para selagem com proteção

térmica que evita acidentes, depois de aquecida, selamento

instantâneo em 3 segundos, chassi metálico de aço com

tratamento anti-corrosivo, e pintura epóxi eletrostática

conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto,

área de selagem em aço inoxidável, aquecimento uniforme

em toda a área de selagem, 30cm por 12mm, contínuos, de

área livre para selagem, acionamento atravpes de chave

liga/desliga com iluminação, não necessita manutenções

medidor de velocidade, especificações alimentação 220 V,

tempo de pré aquecimento: média de 07minutos. Tempo de

selagem após aquecida: 03 segundos. Dimensões do

produto 36x12x65cm. Dimensões da embalagem:

36,5x12,5x7cm. Pôtencia: 50 W. área de selagem

300x12mm.Peso do produto 1kg.

UN 1,00  

AGIR

0,0000

189,00    189,00   

150

Turbina extra torque 505. Longa vida útil. Possui

rolamentos de cerâmica que garantem a durabilidade por

muito mais tempo. Rotores balanceados: promove baixo

nível de ruído e vibração, menos estresse para profissional

e paciente. Peso ideal: as turbinas foram projetadas para

compensar o peso e a força das mangueiras, o que impede

a força contrária em relação ao movimento da caneta do

campo de trabalho. Certificação: a primeira linha de alta

rotação com o certificado INMETRO de conformidade no

Brasil. Biossegurança esterilizável até 135°C. Durabilidade

garantida por até 1.000 ciclos de esterilização. A superfície

lisa facilita a assepsia dos instrumentos. Garantia: 12

messes. Registro na Anvisa: 10064010103. Spray triplo.

Rolamento de cerâmica. Acoplamento: borden. Tratamento

superficial em níquel químico. Fabricado em latão. Sistema

de troca-broca.: friction-grip (FG). Baixo nível de ruído e

vibração. Cabeça pequena. Torque: 0,13Ncm. Rotação

máxima: 380.000 rpm.

UN 1,00  

KAVO

0,0000

458,00    458,00   

155

Kit acadêmico, com caneta de alta e baixa rot. e

micromotor

UN 2,00  

KAVO

0,0000

1.545,00    3.090,00   

157

Broca de Baixa rotação. Tamanho 02,04,06, 20 unidades

de cada numeração.

UN 60,00  

KAVO

0,0000

6,95    417,00   

163

Clorescidine em gel 2%.

Fr 3,00  

MAQUIRA

0,0000

14,20    42,60   

Total do Participante -------->

11.414,33   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

9594

-

MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

32

Estetoscópio desenvolvido para possibilitar alta

sensibilidade na captação dos mínimos ruídos da

auscultação, olivas com formato anatômico feitas de

borracha macia e anti-alérgicas, com dupla auscultação

(Duo Sonic) possibilita uma precisão ainda maior no que diz

respeito à auscultação de determinados ruídos em

especificas partes do corpo, com certificado do INMETRO e

registro na ANVISA.

UN 10,00  

SOLIDOR

0,0000

11,57    115,70   

37

Fio de sutura catgut simples nº 2 é apresenta nos diâmetro

7-0 até 5 (métrico 0,7 -9). A sutura embalada em solução

amaciante é apresentada estéril em comprimentos

pré-estabelecidos, sem agulha ou encastoado à vários tipos

de agulha. Caixa com 24 (vinte e quatro)

CX 30,00  

SHALON

0,0000

119,40    3.582,00   

38

Fio de sutura catgut simples nº 3 é apresenta nos diâmetro

7-0 até 5 (métrico 0,7 -9). A sutura embalada em solução

amaciante é apresentada estéril em comprimentos

pré-estabelecidos, sem agulha ou encastoado à vários tipos

de agulha. Caixa com 24 (vinte e quatro)

CX 30,00  

SHALON

0,0000

119,40    3.582,00   

62

Máscara facial tripla com elástico, caixa com 50 unidades,

atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não esteiro,

não inflamável, sem látex, uso único.

CX 96,00  

MEDIX

0,0000

4,99    479,04   

94

Adesivo de frasco único fotopolimerizável. Frasco 6g

(5,6ml), primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base

de água e álcool, partícula de carga de 5mm. Adesivo com

10% de peso em carga.

UN 20,00  

3M

0,0000

99,80    1.996,00   

100

Anestésico injetável a base de Lidocaína HCI 3% com

50,000 Hemitartarato de Norepinefrina 1:50.000. Caixa com

50 tubetes. Data de validade mínima de 12 meses a contar

da data de entrega.

CX 20,00  

DLA

0,0000

45,40    908,00   
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101

Anestésico tópico gel. Frasco com 12g.

Fr 10,00  

DFL

0,0000

6,80    68,00   

102

Babador Odontológico absorvente composta por uma

camada de celulose 100% virgem e uma camada de filme

de polietileno atóxico que impede passagem de líquido.

Tamanho 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades

PCT 50,00  

SS PLUS

0,0000

10,79    539,50   

103

Banda matriz de aço inoxidável em rolo. 0,05 x 5 mm.

RL 30,00  

PREVEN

0,0000

1,18    35,40   

104

Banda matriz de aço inoxidável em rolo. 0,05 x 7 mm.

RL 30,00  

PREVEN

0,0000

1,40    42,00   

106

Capeador pulpar Hidróxido de Cálcio P.A. (em pó). Frasco

com 10g.

Fr 5,00  

BIODINAMICA

0,0000

4,03    20,15   

108

Cariostático, concentração 30%, frasco com 5 ml, agente

terapêutico capaz de paralisar o desenvolvimento de lesões

cariosas.

Fr 4,00  

BIODINAMICA

0,0000

16,83    67,32   

109

Cimento restaurador, composição à base de óxido de zinco

e eugenol reforçado por polímeros. Pó óxido de zinco,

polimetacrilato de matila e líquido: eugenol 99,5%, ácido

acético 0,5%. Embalagem com 38g de pó + 15ml de

líquido.

EMB 5,00  

IODONTOSUL

0,0000

23,37    116,85   

112

Condicionador Dental ácido fonfórico 37% + clorexidina 2%.

Bixa viscosidade e excelente tixotropia. Sem sílica. Pacote

com 03 unidades.

PCT 50,00  

BIODINAMICA

0,0000

3,50    175,00   

116

Desinfetante de canal radicular Paramono clorofenol

canforado. Frasco com 20 ml.

Fr 5,00  

BIODINAMICA

0,0000

5,41    27,05   

117

Desinfetante de canal radicular tricresolformalina. Frasco

com 10ml

Fr 10,00  

BIODINAMICA

0,0000

4,76    47,60   

118

Escova de Robinson para baixca rotação. Cônica. Cor:

Branca.

UN 20,00  

PREVEN

0,0000

1,32    26,40   

119

Escova de Robinson para baixca rotação. Plena. Cor:

Branca

UN 10,00  

PREVEN

0,0000

1,325  13,25   

122

Espelho plano nº 05.

UN 200,00  

IODONTOSUL

0,0000

2,50    500,00   

124

Fio sutura seda preta trançada 4.0 com agulha montada,

agulha ½ Ct 1,7 CM. Caixa com 24 unidades, embalador

em envelope cirúrgico.

CX 10,00  

TECHNEW

0,0000

33,96    339,60   

125

Fio dental, embalagem com 50 m.

UN 30,00  

MEDFIO

0,0000

1,68    50,40   

126

Fluor gel acidulado 1,23%, frasco com 200ml.

Fr 10,00  

IODONTOSUL

0,0000

4,40    44,00   

130

Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex

de borracha natural. Tipo não estéril. Ambidestra, punho

com bainha. Pó bioabsolvível atóxico. Caixa com 100.

Tamanho XP.

UN 200,00  

MEDIX

0,0000

16,80    3.360,00   

131

Óleo lubrificante para alta rotação em spray. Embalagem

com 200ml.

UN 2,00  

MAQUIRA

0,0000

22,40    44,80   

136

Ponta diamantada para alta rotação, números

2135F/2200F/3017HL/3118F/3195F/, número à escolher

por ocasião de entrega. 20 de cada Numeração.

UN 100,00  

FAVA

0,0000

1,82    182,00   

137

Ponta diamantada para alta rotação, números

1012/1014/1016/1016HL/1091/1092/1093/, número à

escolher por ocasião de entrega.

UN 140,00  

FAVA

0,0000

1,82    254,80   

143

Restaurador provisório, 20g.

POT 5,00  

VILLEVIE

0,0000

11,61    58,05   

145

Sugador descartável, pacote com 40 unidades.

PCT 300,00  

INJECTA

0,0000

4,07    1.221,00   

146

Tira de lixa de aço 4mm. Embalagem com 12 unidades.

EMB 30,00  

PREVEN

0,0000

5,81    174,30   

147

Tira de lixa de poliéster. Embalagem com 150 unidades.

EMB 20,00  

PREVEN

0,0000

6,62    132,40   

148

Tira de poliéster. Embalagem com 50 unidades

pré-cortadas, no tamanho 0,05x10x100mm.

EMB 20,00  

PREVEN

0,0000

1,18    23,60   

152

Roletes dentais de algodão. Fabricado em 100% fibras de

algodão Posui formato cilíndrico. Pode ser esterilizado em

gás (óxido de etileno) ou também em raio gama. Pacote

com 100 unidades.

PCT 400,00  

SS PLUS

0,0000

1,47    588,00   

Total do Participante -------->

18.814,21   

_________________________

Total Geral ---------------------->

295.170,46   
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
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CATIANO ADRIANO SIMA

ALEX JUNIOR DA SILVA

IRINEU LUIS DOS SANTOS

CLAUDIA DANIELA WAGNER

Chiapetta,  16  de  Julho  de  2018
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THALES ALEX DALCHIAVON - ................................................................. - Representante

CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS - ................................................................. - Representante

RODRIGO CAPPELLARI - ................................................................. - Representante

PATRICK ALAN SALGUEIRO MADRID - ................................................................. - Representante


