
Prefeitura Municipal de Goiânia
Extrato da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial Nº 335/2010 -

Sistema de Registro de Preços

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia

Processo Nº 42040258/2010

Objeto: Aquisição de Material de Consumo odontológico (boca de dente, alginato, broca e outros), para atender a
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos,
para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

Prazo: 12 (doze) meses, contados da data de publicação de DOM.
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Empresa Fornecedora

01.989.691/0001-60 - SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA.

RUA C-212 C/ 218 Nº 77 - JARDIM AMÉRICA - GOIÂNIA-GO - Cep: 74270320

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

40 Caixa R$26.160,00R$13,082.000 DENTSPLY

Cone de guta percha principal 28mm, n° 25, pontas vermelhas, embalagem em caixa com 120 cones, contendo tubos plásticos com 20 pontas
em media cada; constando externamente marca comercial.

41 Caixa R$26.160,00R$13,082.000 DENTSPLY

Cone de guta percha principal 28mm, n° 30, pontas azuis, embalagem em caixa com 120 cones, contendo tubos plásticos com 20 pontas em
media cada; constando externamente marca comercial.

42 Caixa R$26.160,00R$13,082.000 DENTSPLY

Cone de guta percha principal 28mm, n° 35, pontas verde, embalagem em caixa com 120 cones, contendo tubos plásticos com 20 pontas em
media cada; constando externamente marca comercial.

43 Caixa R$26.160,00R$13,082.000 DENTSPLY

Cone de guta percha principal 28mm, n° 40, pontas pretas, embalagem em caixa com 120 cones, contendo tubos plásticos com 20 pontas em
media cada; constando externamente marca comercial.

54 Caixa R$28.700,00R$14,352.000 DENTSPLY

Cone de papel absorvente n° 45-80; 28mm, embalagem em caixa com 180 cones, contendo células lacradas com no máximo 05 (cinco) cones
estéreis cada; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.

Valor Total: R$133.340,00Quantidade de Itens: 5

Empresa Fornecedora

02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS  LTDA.

Rua Anne Frank, n° 5223 - Boqueirão - Curitiba-PR - Cep: 81730010

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

06 Frasco R$4.785,00R$3,191.500 BIODINÂMICA

Base protetora hidróxido de cálcio P.A., fr c/ 10g

29 Unidade R$3.060,00R$1,023.000 TOYOPLAST

Cartela de plástico para radiografia odontológica periapical para 06 peliculas.

32 Frasco R$2.000,00R$2.000,001 DENTSPLY

01 Fr. 100 Cimento cirúrgico líquido, em frasco com aproximadamente 20ml; composto basicamente por eugenol, óleo de oliva e corante; deve
ser da mesma marca do pó (item 02 do Lote 32)

02 Fr. 100 Cimento cirúrgico pó, em frasco com aproximadamente 50g; composto basicamente por oxido de zinco, acetato de zinco, breu e
celulose deve ser da mesma marca do líquido (item 01 do Lote 32)
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35 Unidade R$3.000,00R$3.000,001 ENDOFORCE

35 Unid. 80 Cimento resinoso, dual (foto/autopolimerizável), multiuso, radiopaco e com liberação de flúor. Seringa base com 2,5g. A pasta base
deve ser necessariamente da mesma marca da pasta catalisadora (item 02 do lote 35).

2 Unid. 80 Cimento resinoso, dual (foto/autopolimerizável), multiuso, radiopaco e com liberação de flúor. Seringa catalisador com 2,5g. A pasta
catalisadora deve ser necessariamente da mesma marca da pasta base (item 01 do Lote 35).

50 Caixa R$23.540,00R$11,772.000 MAILLEFER

Cone de papel absorvente n° 25; 28mm; embalagem em caixa com 180 cones, contendo células lacradas com no máximo 05 (cinco) cones
estéreis cada; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.

51 Caixa R$26.680,00R$13,342.000 MAILLEFER

Cone de papel absorvente n° 30; 28mm, embalagem em caixa com 180 cones, contendo células lacradas com no máximo 05 (cinco) cones
estéreis cada; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.

52 Caixa R$26.680,00R$13,342.000 MAILLEFER

Cone de papel absorvente n° 35; 28mm, embalagem em caixa com 180 cones, contendo células lacradas com no máximo 05 (cinco) cones
estéreis cada; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.

53 Caixa R$23.540,00R$11,772.000 MAILLEFER

Cone de papel absorvente n° 40; 28mm, embalagem em caixa com 180 cones, contendo células lacradas com no máximo 05 (cinco) cones
estéreis cada; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.

58 Unidade R$225,00R$4,5050 BIODINAMICA

EDTA trissodico odontológico frasco com 20ml, aproximadamente.

87 Caixa R$22.800,00R$11,402.000 MADEITEX

Lençol de borracha azul, em látex resistente, caixa c/ no mínimo 26un, embalados individualmente; tamanho 14cm x 14cm, aproximadamente,
aromatizado, separados individualmente.

94 Caixa R$33.000,00R$22,001.500 MAILLEFER

Lima tipo kerr 1ª serie 15-40; 25mm, lima endodontica; tipo (k); parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 15 a 40; embaladas
em caixa com 6 unidades; constando externamente marca comercial.

96 Caixa R$11.000,00R$22,00500 MAILLEFER

Lima tipo kerr 1ª serie 15-40; 31mm, lima endodontica; tipo (k); parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 15 a 40; embaladas
em caixa com 6 unidades; constando externamente marca comercial.

97 Caixa R$11.975,00R$23,95500 MAILLEFER

Lima tipo kerr 2ª serie 45-80; 31mm, lima endodontica; tipo (k); parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 45 a 80; embaladas
em caixa com 6 unidades; constando externamente marca comercial.

98 Caixa R$11.000,00R$22,00500 MAILLEFER

Lima tipo kerr nº 10; 21mm; lima endodontica; tipo (k); parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 10; embaladas em caixa com 6
unidades; constando externamente marca comercial.

99 Caixa R$11.000,00R$22,00500 MAILLEFER

Lima tipo kerr nº 10; 25mm; lima endodontica; tipo (k); parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 10; embaladas em caixa com 6
unidades; constando externamente marca comercial.

100 Caixa R$11.000,00R$22,00500 MAILLEFER

Lima tipo kerr nº 15; 21mm; lima endodontica; tipo (k); parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 15; embaladas em caixa com 6
unidades; constando externamente marca comercial.

101 Caixa R$11.000,00R$22,00500 MAILLEFER

Lima tipo kerr nº 15; 25mm; lima endodontica; parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 15; embaladas em caixa com 6
unidades; constando externamente marca comercial.

102 Caixa R$11.000,00R$22,00500 MAILLEFER

Lima tipo kerr nº 6; 21mm; lima endodontica; tipo (k); parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 06; embaladas em caixa com 6
unidades; constando externamente marca comercial

104 Caixa R$11.220,00R$22,44500 MAILLEFER

Lima tipo kerr nº 8; 21mm; lima endodontica; tipo (k); parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 08; embaladas em caixa com 6
unidades; constando externamente marca comercial.

105 Caixa R$11.220,00R$22,44500 MAILLEFER

Lima tipo kerr nº 8; 25mm; lima endodontica; tipo (k); parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 08; embaladas em caixa com 6
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unidades; constando externamente marca comercial.

112 Caixa R$11.800,00R$118,00100 WHITE POST

Pino fibra de vidro intra radicular, estriado, kit com 03 espessuras: nº 1, nº 2, nº 3, frascos com 05 un de cada espessura, totalizando 15 pinos
no kit.

122 Frasco R$4.032,00R$26,88150 VIPI

Resina acrílica termopolimerizável convencional, liquido, fr c/ 500ml

124 Frasco R$990,00R$19,8050 PROSIL

Silano - agente de união para porcelana, fr 5ml, aproximadamente

125 Frasco R$33.300,00R$11,103.000 ENDO ICE

Spray refrigerante, - 50° C, frasco com 200ml, para teste de vitalidade pulpar.

Valor Total: R$319.847,00Quantidade de Itens: 24

Empresa Fornecedora

05.567.724/0001-35 - STAR ODONTOMEDICA LTDA

Av: C-104, nº 936 Qd. 300 Lt. 04 - Jardim America - Goiânia-GO - Cep: 74250030

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

12 Unidade R$11.010,00R$18,35600 DENTSPLY

Broca de alta rotação carbide (carboneto de tungstênio e aço inoxidável) Endo-Z; cônica longa; conforme as normas NBR para os instrumentos
rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial,
numeração, procedência de fabricação, nº do lote.

14 Unidade R$7.305,00R$4,871.500 DENTSPLY

Broca de alta rotação carbide (carboneto de tungstênio e aço inoxidável) n° 4 cirúrgica; conforme as normas NBR para os instrumentos rotativos
odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial,
numeração, procedência de fabricação, nº do lote.

15 Unidade R$7.305,00R$4,871.500 DENTSPLY

Broca de alta rotação carbide (carboneto de tungstênio e aço inoxidável) n° 6 cirúrgica; conforme as normas NBR para os instrumentos rotativos
odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial,
numeração, procedência de fabricação, nº do lote.

16 Unidade R$7.305,00R$4,871.500 DENTSPLY

Broca de alta rotação carbide (carboneto de tungstênio e aço inoxidável) n° 6 cirúrgica, haste longa; conforme as normas NBR para os
instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; contendo externamente
marca comercial, numeração, procedência de fabricação, nº do lote.

17 Unidade R$7.305,00R$4,871.500 DENTSPLY

Broca de alta rotação carbide (carboneto de tungstênio e aço inoxidável) n° 5 cirúrgica, haste longa; conforme as normas NBR para os
instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; contendo externamente
marca comercial, numeração, procedência de fabricação, nº do lote.

21 Unidade R$149,40R$2,4960 DENTSPLY

Broca 701 peça de mão, tronco-cônicas denteadas, em aço.

22 Unidade R$149,40R$2,4960 DENTSPLY

Broca 702 peça de mão, tronco-cônicas denteadas, em aço.

23 Unidade R$149,40R$2,4960 DENTSPLY

Broca 703 peça de mão, tronco-cônicas denteadas, em aço.

24 Unidade R$747,00R$2,49300 DENTSPLY

Broca esférica nº 7, em aço, para peça de mão.

31 Caixa R$268,00R$6,7040 ASFER

Cera utilidade, em laminas de 13,6 x 6,9cm aproximadamente; embalada em caixa com 225g, aproximadamente, com 5 lâminas.

33 Unidade R$815,00R$32,6025 TECHNEW
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Cimento cirúrgico; conjunto de pasta/pasta, em embalagem com aproximadamente 90g de pasta base e 90g de pasta catalizadora; a pasta
catalisadora deve ser isenta de eugenol;

64 Unidade R$945,00R$3,78250 AG

Estojo para aparelho móvel, várias cores, embalagem com 10 unidades.

65 Unidade R$3.295,00R$6,59500 TECHNEW

Fio de sutura absorvível, de ácido poliglicólico ou polilático, estéril, diâmetro 4-0, com uma agulha de 1,5cm de comprimento, 1/2 círculo,
triangular ou corte reverso, fio com 45cm de comprimento, não quebrar com facilidade; agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com
facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo
a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso.

66 Unidade R$3.900,00R$0,785.000 TECHNEW

FIO DE SUTURA DE NYLON, estéril, diâmetro 4-0, com uma agulha de 1,5cm de comprimento, 1/2 círculo, triangular ou corte reverso, fio com
45cm de comprimento, não quebrar com facilidade; agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual.
Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua
esterilização até o momento do uso.

67 Frasco R$3.970,00R$3,971.000 AAF

Formocresol; em solução; composição formula Buckley; em frasco com 10ml.

69 Quilograma R$1.650,00R$1,651.000 ASFER

Gesso comum, branco, 1kg

70 Quilograma R$852,00R$2,84300 ASFER

Gesso pedra tipo III, amarelo, 1kg

71 Quilograma R$278,00R$2,78100 ASFER

Gesso pedra, tipo III, branco, para ortodontia, pacote com 2kg

88 Caixa R$24.720,00R$15,451.600 DENTSPLY

Lima headstron 1ª serie 15-40; 25mm, lima endodontica; parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, número 15 a 40; embaladas em caixa
com 6 unidades; constando externamente marca comercial.

89 Caixa R$9.700,00R$19,40500 DENTSPLY

Lima headstron 2ª serie 45-80; 25mm, lima endodontica; parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 45 a 80; embaladas em caixa
com 6 unidades; constando externamente marca comercial.

92 Caixa R$23.100,00R$15,401.500 DENTSPLY

Lima tipo kerr 1ª serie 15-40; 21mm, lima endodontica; tipo (k); parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 15 a 40; embaladas
em caixa com 6 unidades; constando externamente marca comercial.

93 Caixa R$29.100,00R$19,401.500 DENTSPLY

Lima tipo kerr 2ª serie 45-80; 21mm, lima endodontica; tipo (k); parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 45 a 80; embaladas
em caixa com 6 unidades; constando externamente marca comercial.

95 Caixa R$29.100,00R$19,401.500 DENTSPLY

Lima tipo kerr 2ª serie 45-80; 25mm, lima endodontica; tipo (k); parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 45 a 80; embaladas
em caixa com 6 unidades; constando externamente marca comercial.

114 Frasco R$1.845,00R$6,15300 VIPI

Resina acrílica autopolimerizável liquido, fr 50ml

116 Pote R$140,00R$14,0010 VIPI

Resina acrílica autopolimerizável, cor 66, 80g

117 Unidade R$417,60R$20,8820 VIPI

Resina acrílica autopolimerizável, cor rosa, fr com 225g

118 Unidade R$12.528,00R$20,88600 VIPI

Resina acrílica autopolimerizável, incolor, fr com 225g

120 Frasco R$1.800,00R$18,00100 VIPI

Resina acrílica termopolimerizável convencional pó, cor rosa médio, fr com 225g

121 Frasco R$3.600,00R$18,00200 VIPI
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Resina acrílica termopolimerizável convencional pó, incolor, fr com 220g

Valor Total: R$193.448,80Quantidade de Itens: 29

Empresa Fornecedora

08.593.452/0001-36 - DENTAL REZENDE LTDA

Av. Assis Chateaubriand, n 1555 R30 Lt. 19Setor Oeste - Setor Oeste - Goiânia-GO - Cep: 74130012

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

01 Unidade R$1.487,50R$4,25350 DENTSPLY

50 (cinquenta) bocas de 8 (oito) dentes, modelo 30 L, posterior inferior, cor - 66
200 (duzentos) bocas de 8 (oito) dentes, modelo 32 L, posterior inferior, cor - 66.
100 (cem) bocas de 8 (oito) dentes, modelo 34 L, posterior inferior, cor - 66.

02 Unidade R$1.487,50R$4,25350 DENTSPLY

50 (cinquenta) bocas de 8 (oito) dentes, modelo 30 L, posterior superior, cor - 66
200 (duzentos) bocas de 8 (oito) dentes, modelo 32 L, posterior superior, cor - 66.
100 (cem) bocas de 8 (oito) dentes, modelo 34 L, posterior superior, cor - 66.

03 Unidade R$2.975,00R$4,25700 DENTSPLY

100 (cem) bocas de 6 (seis) dentes, modelo A26, cor 66, anterior superior.
150 (cento e cinqüenta) bocas de 6 (seis) dentes, modelo 3P, cor 66, anterior superior.
100 (cem) bocas de 6 (seis) dentes, modelo A25, cor 66, anterior superior. 
150 (cento e cinqüenta) bocas de 6 (seis) dentes, modelo 264, cor 66, anterior superior.
50 (cinquenta) bocas de 6 (seis) dentes, modelo 263, cor 66, anterior superior.
50 (cinquenta) bocas de 6 (seis) dentes, modelo 2D, cor 66, anterior superior.
100 (cem) bocas de 6 (seis) dentes, modelo 266, cor 66, anterior superior.

04 Unidade R$2.975,00R$4,25700 DENTSPLY

100 (cem) bocas de 6 (seis) dentes, modelo A26, cor 66, anterior inferior.
150 (cento e cinqüenta) bocas de 6 (seis) dentes, modelo 3P, cor 66, anterior inferior.
100 (cem) bocas de 6 (seis) dentes, modelo A25, cor 66, anterior inferior.
150 (cento e cinqüenta) bocas de 6 (seis) dentes, modelo 264, cor 66, anterior inferior.
50 (cinquenta) bocas de 6 (seis) dentes, modelo 263, cor 66, anterior inferior.
50 (cinquenta) bocas de 6 (seis) dentes, modelo 2D, cor 66, anterior inferior.
100 (cem) bocas de 6 (seis) dentes, modelo 266, cor 66, anterior inferior.

05 Pote R$2.900,00R$7,25400 DENTSPLY

Alginato, presa normal tipo II, altamente elástico, cromático; coloração rósea durante esparolação; clorexidina, aromas e corantes artificiais;
embalado em refil com 410g aproximadamente

08 Unidade R$12.600,00R$42,00300 KG SORENSEN

Borrachas de acabamento e polimento de acrílicos, no formato de chama, com 20mm de largura, aproximadamente, para peça de mão, kit com
06 unidades, sendo 02 granulação grossa, 02 granulação média, 02 granulação fina.

09 Caixa R$6.862,50R$27,45250 DENTSPLY

Broca baixa rotação Gates n° 1; 32mm cx. c/ 6un; conforme as normas NBR para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de
esterilização em meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação, nº do lote.

18 Unidade R$4.900,00R$4,901.000 DENTSPLY

Broca de alta rotação carbide (carboneto de tungstênio e aço inoxidável) n° 701 cirúrgica; conforme as normas NBR para os instrumentos
rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial,
numeração, procedência de fabricação, nº do lote.

19 Unidade R$4.900,00R$4,901.000 DENTSPLY

Broca de alta rotação carbide (carboneto de tungstênio e aço inoxidável) n° 702 cirúrgica; conforme as normas NBR para os instrumentos
rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial,
numeração, procedência de fabricação, nº do lote.

20 Unidade R$4.900,00R$4,901.000 DENTSPLY

Broca de alta rotação carbide (carboneto de tungstênio e aço inoxidável) n° 703 cirúrgica; conforme as normas NBR para os instrumentos
rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial,
numeração, procedência de fabricação, nº do lote.

38 Unidade R$29.725,00R$11,892.500 DENTSPLY

Cone de guta percha acessório R-8, cx com 120 un
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39 Caixa R$29.725,00R$11,892.500 DENTSPLY

Cone de guta percha acessório RS, cx com 120 un

62 Unidade R$11.400,00R$22,80500 DENTSPLY

Espaçador digital, em aço inoxidável, cabo plástico, 25mm, embalado em caixa com 04 unidades na numeração A, B, C, D; comprimento de
25mm; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.

72 Unidade R$39,50R$3,9510 OGP

Gral de borracha, grande, rígido.

73 Unidade R$6.966,00R$7,74900 GOLGRAN

Grampo isolamento absoluto especial n° 0; confeccionado conforme NBR 7153-1, em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpera
tríplice com acabamento e polimento perfeito; com gravação do número do grampo na peça; passível de esterilização em meios físico químicos;
embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.

74 Unidade R$6.966,00R$7,74900 GOLGRAN

Grampo isolamento absoluto especial n° 00; confeccionado conforme NBR 7153-1, em aço inox de maior resistência e memória elástica,
têmpera tríplice com acabamento e polimento perfeito; com gravação do número do grampo na peça; passível de esterilização em meios físico
químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.

75 Unidade R$6.966,00R$7,74900 GOLGRAN

Grampo isolamento absoluto especial n° 12 A; confeccionado conforme NBR 7153-1, em aço inox de maior resistência e memória elástica,
têmpera tríplice com acabamento e polimento perfeito; com gravação do número do grampo na peça; passível de esterilização em meios físico
químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.

76 Unidade R$6.966,00R$7,74900 GOLGRAN

Grampo isolamento absoluto especial n° 13 A; confeccionado conforme NBR 7153-1, em aço inox de maior resistência e memória elástica,
têmpera tríplice com acabamento e polimento perfeito; com gravação do número do grampo na peça; passível de esterilização em meios físico
químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.

77 Unidade R$6.966,00R$7,74900 GOLGRAN

Item Unid. Quant. Especificação
1 Unid. 900 Grampo isolamento absoluto n° 14; confeccionado conforme NBR 7153-1, em aço inox de maior resistência e memória elástica,
têmpera tríplice com acabamento e polimento perfeito; com gravação do número do grampo na peça; passível de esterilização em meios físico
químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.

78 Unidade R$6.966,00R$7,74900 GOLGRAN

Grampo isolamento absoluto n° 200; confeccionado conforme NBR 7153-1, em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpera
tríplice com acabamento e polimento perfeito; com gravação do número do grampo na peça; passível de esterilização em meios físico químicos;
embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.

79 Unidade R$6.966,00R$7,74900 GOLGRAN

Grampo isolamento absoluto n° 206; confeccionado conforme NBR 7153-1, em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpera
tríplice com acabamento e polimento perfeito; com gravação do número do grampo na peça; passível de esterilização em meios físico químicos;
embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.

80 Unidade R$6.966,00R$7,74900 GOLGRAN

Grampo isolamento absoluto n° 208; confeccionado conforme NBR 7153-1, em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpera
tríplice com acabamento e polimento perfeito; com gravação do número do grampo na peça; passível de esterilização em meios físico químicos;
embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.

81 Unidade R$6.966,00R$7,74900 GOLGRAN

Grampo isolamento absoluto n° 209; confeccionado conforme NBR 7153-1, em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpera
tríplice com acabamento e polimento perfeito; com gravação do número do grampo na peça; passível de esterilização em meios físico químicos;
embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.

82 Unidade R$6.966,00R$7,74900 GOLGRAN

Grampo isolamento absoluto n° 210; confeccionado conforme NBR 7153-1, em aço inox com acabamento e polimento perfeito; com gravação
do número do grampo na peça; passível de esterilização em meios físico químicos; embalado individualmente; constando externamente marca
comercial, procedência de fabricação.

83 Unidade R$6.966,00R$7,74900 GOLGRAN

Grampo isolamento absoluto n° 211; confeccionado conforme NBR 7153-1, em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpera
tríplice com acabamento e polimento perfeito; com gravação do número do grampo na peça; passível de esterilização em meios físico químicos;
embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.

84 Unidade R$6.966,00R$7,74900 GOLGRAN

Grampo isolamento absoluto n° 212; confeccionado conforme NBR 7153-1, em aço inox de maior resistência e memória elástica, têmpera
tríplice com acabamento e polimento perfeito; com gravação do número do grampo na peça; passível de esterilização em meios físico químicos;
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embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.

86 Galão R$767,50R$15,3550 ISOCRIL

Isolante para resina acrílica, gl com 500ml

90 Caixa R$25.350,00R$16,901.500 DENTSPLY

Lima tipo flexofile; 1ª serie 15-40; lima endodontica; parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico; comprimento 21mm; embaladas em caixa
com 6 unidades; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.

91 Caixa R$25.350,00R$16,901.500 DENTSPLY

Lima tipo flexofile; 1ª serie 15-40; lima endodontica; parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico; comprimento 25mm; embaladas em caixa
com 6 unidades; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.

107 Caixa R$5.370,00R$17,90300 VIGODENT

Pasta para moldagem, zinco-enólica, caixa com duas bisnagas (pasta vermelha tb 60g, pasta branca tb 60g)

109 Frasco R$33,80R$1,6920 ASFER

Pedra pomes média, fr com 1000g

110 Frasco R$33,80R$1,6920 ASFER

Pedra pomes fina, fr com 1000g

113 Unidade R$255,00R$5,1050 PREVEN

Placa de vidro petri 3 divisões c/ tampa

119 Frasco R$12.400,00R$31,00400 VIP

Resina acrílica autopolimerizável, liquido, fr com 500ml

Valor Total: R$270.029,10Quantidade de Itens: 34

Empresa Fornecedora

91.083.212/0001-35 - DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA

Rua General Vitorino n° 298 - Centro - Porto Alegre-RS - Cep: 90020170

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

07 Caixa R$3.960,00R$19,80200 MAQUIRA

Bicarbonato sódio profilaxia, em envelope com 40 g; acondicionados em caixa com 15 envelopes, contendo externamente marca comercial,
procedência de fabricação, nº do lote.

10 Caixa R$6.825,00R$27,30250 DENTSPLY

Broca baixa rotação Gates n° 2; 32mm cx. c/ 6un; conforme as normas NBR para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de
esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de
fabricação, nº do lote.

11 Caixa R$6.825,00R$27,30250 DENTSPLY

Broca baixa rotação Gates n° 3; 32mm cx. c/ 6un; conforme as normas NBR para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de
esterilização em meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação, nº do lote.

13 Unidade R$12.360,00R$20,60600 DENTSPLY

Broca de alta rotação carbide (carboneto de tungstênio e aço inoxidável) n° 151 Z; conforme as normas NBR para os instrumentos rotativos
odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial,
numeração, procedência de fabricação, nº do lote.

25 Unidade R$3.000,00R$60,0050 WILCOS

Broca para peça de mão maxi/mini cut 1508, produzida em carboneto de tungstênio, corte cruzado, para ser usado em peça de mão.

26 Unidade R$1.200,00R$60,0020 WILCOS

Broca para peça de mão maxi/mini cut 1576, produzida em carboneto de tungstênio, corte cruzado, para ser usado em peça de mão.

30 Caixa R$2.824,00R$7,06400 TECHNEW

Cera rosa nº 7 em laminas de 13,6 x 6,9cm aproximadamente; embalada em caixa com 225g, aproximadamente, com l8 lâminas;
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36 Unidade R$1.074,00R$17,9060 DENTSPLY

Condensador de Mac spaden n° 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Deverá ser adquirido 10 unidades de cada número.

37 Unidade R$29.750,00R$11,902.500 DENTSPLY

Cone de guta percha acessório R-7, cx com 120 un

44 Unidade R$23.600,00R$11,802.000 DENTSPLY

Cone de guta percha principal 28mm, n° 45, embalagem em caixa com 120 cones, contendo tubos plásticos com 20 pontas em media cada;
constando externamente marca comercial.

45 Caixa R$23.600,00R$11,802.000 DENTSPLY

Cone de guta percha principal 28mm, n° 50, embalagem em caixa com 120 cones, contendo tubos plásticos com 20 pontas em media cada;
constando externamente marca comercial.

46 Caixa R$11.800,00R$11,801.000 DENTSPLY

Cone de guta percha principal 28mm, n° 55, embalagem em caixa com 120 cones, contendo tubos plásticos com 20 pontas em media cada;
constando externamente marca comercial.

47 Caixa R$11.800,00R$11,801.000 DENTSPLY

Cone de guta percha principal 28mm, n° 60, embalagem em caixa com 120 cones, contendo tubos plásticos com 20 pontas em media cada;
constando externamente marca comercial.

48 Caixa R$11.800,00R$11,801.000 DENTSPLY

Cone de guta percha principal 28mm, n° 70, embalagem em caixa com 120 cones, contendo tubos plásticos com 20 pontas em media cada;
constando externamente marca comercial.

49 Caixa R$11.800,00R$11,801.000 DENTSPLY

Cone de guta percha principal 28mm, n° 80, embalagem em caixa com 120 cones, contendo tubos plásticos com 20 pontas em media cada;
constando externamente marca comercial.

55 Caixa R$2.720,00R$6,80400 NOPLAK/DAUDT

Digluconato de clorexidina solução aquosa a 0,12%, fr com 250ml, aproximadamente.

59 Unidade R$85,00R$1,7050 JON

Escova de pano grande, para resina acrílica, para torno de polimento.

60 Frasco R$85,00R$1,7050 JON

Escova de pêlo nº 25, centro de madeira, para ser usada em torno de polimento.

61 Unidade R$60,00R$3,0020 JON

Escova flanela branca 100 x 12 mm

63 Unidade R$28,00R$7,004 JON

Espátula de gesso, cabo em madeira, produzido em aço inoxidável.

68 Unidade R$100,00R$5,0020 JON

Pote paladon de vidro transparente; com tampa e encaixe para resina acrílica; embalagem individual que garanta a integridade do produto,
constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.

85 Caixa R$165,60R$13,8012 DFL

Godiva em bastão verde para moldagem; resistente a fratura e plasticidade; deve conter selo da ADA; acondicionado em caixa com 15 bastões.

103 Caixa R$11.220,00R$22,44500 DENTSPLY

Lima tipo kerr nº 6; 25mm; lima endodontica; tipo (k); parte ativa em aço inoxidável; cabo anatômico, numero 06; embaladas em caixa com 6
unidades; constando externamente marca comercial.

108 Unidade R$340,00R$17,0020 ASFER

Pasta para polimento, pasta para brilho em resina de dentadura e metais. tb 75g, aproximadamente.

115 Frasco R$5.370,00R$17,90300 VIPI

Resina acrílica autopolimerizável vermelha, fr 25g
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Valor Total: R$182.391,60Quantidade de Itens: 25


