
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 094/2015
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS 036/2015

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS - MG, através da Secretaria Municipal de Saúde, e mediante o Pregoeiro Oficial designado pela
Portaria n.º 12.797 de 18  de março  de 2015, Sr. Anderson José Guimarães Viana, torna público, para o conhecimento dos
interessados que fará realizar licitação do tipo  MENOR PREÇO na modalidade PREGÃO, a fim de selecionar proposta para
Registro de Preços objetivando a aquisição dos objetos enunciados no Anexo I deste edital.

O edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até as 08:30 horas do dia 12 de novembro de 2015, na
Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, situada na Praça Afonso Pena, n.º 30 – Centro.
A abertura da sessão será às 09:00 horas, do dia 12/11/2015,  na Sala de Licitações, 4º andar do edifício-sede da Prefeitura,
quando serão recebidos os documentos para credenciamento dos representantes das sociedades licitantes e, após, serão
recebidos os envelopes de proposta e documentação, relativos à licitação.

A licitação se subordina aos ditames contidos na Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente à  Lei Federal 8.666/93 com  suas
alterações posteriores, bem como o Decreto Municipal n.º 3.578/2003 e suas alterações, e o Decreto Municipal 7.964/2015 e
demais normas e condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

No presente processo, é garantido às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que
participarem do certame tratamento diferenciado e simplificado, nos termos do artigo 49 da Lei Complementar 123/2006 com suas
alterações posteriores e Lei Municipal 5.142/2011, desde que preenchido e apresentados o modelo constante do Anexo V deste
Edital (Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual) e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme o artigo 8º da
Instrução Normativa 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio.

I   –   DO     OBJETO

1.1 –  O objeto da presente licitação é a contratação de sociedade(s) e/ou empresário(s) para fornecimento     de     material
odontológico, conforme discriminado no Anexo I deste Edital.

1.2 – Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Discriminação do objeto do certame, proposta comercial;
b) Anexo II – Minuta de Contrato de Expectativa de Fornecimento;
c) Anexo III – Declarações conjuntas, sendo: 

c.1) Declaração para fins do disposto do inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8.666/93;
c.2) Declaração atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital e seus anexos; 
c.3) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem

como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na execução do objeto licitado;
d) Anexo IV – Modelo de Procuração;
e) Anexo V –  Declaração  de  Enquadramento  em  Regime  de  Tributação  de  Microempresa,  Empresa  de  Pequeno  Porte  ou
Microempreendedor Individual;
f) Anexo VI –  Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelecidos no
instrumento convocatório.

II   –   DA     IMPUGNAÇÃO     DO     ATO     CONVOCATÓRIO

2.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o presente ato convocatório.

2.2 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, serão publicadas as alterações decorrentes e, caso necessário, designar-
se-á nova data para apresentação das propostas.

 
2.3 – As solicitações de esclarecimentos, providências e impugnações deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolizadas na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, situada na
Praça Afonso Pena, n.º 30 – Centro.
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III   –   DA     PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar deste pregão as sociedades e/ou empresários:

3.1.1 – estabelecidos (as) no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e anexos;

3.2 – Os licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste edital, 2 (dois) envelopes devidamente
fechados, contendo no envelope n.º 1 sua proposta comercial, conforme solicitado na cláusula V deste edital, e no envelope n.º 2 a
documentação comprobatória da habilitação solicitada na cláusula VII deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte
externa, além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres:

Envelope n.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG

Razão Social e inscrição no CNPJ
Processo de Registro de Preços n.º 036/2015

Pregão n.º 094/2015 (PRC) n.º 836/15

Envelope n.º 2 – DOCUMENTAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG

Razão social e inscrição no CNPJ
Processo de Registro de Preços n.º 036/2015

Pregão n.º 094/2015 (PRC) n.º 836/15

3.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de sociedades e/ou empresários:

3.3.1 –  em recuperação extrajudicial, judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;

3.3.2 – que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos ou por esta tenham sido declarados
inidôneos;

3.3.3 – estrangeiros (as) que não funcionam no país.

3.4 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á
às penalidades cabíveis.

3.5 – O presente edital está sujeito a eventuais alterações, que serão devidamente publicadas da mesma forma que o original,
devendo as sociedades e/ou empresários interessados acompanhar, via internet pelo site: http://www.parademinas.mg.gov.br/, todo
o trâmite licitatório até a data de abertura do certame.

3.6 – A Sessão de Licitação será composta de 3 (três) fases preclusivas: 

a) Representação/credenciamento; 
b) Julgamento das Propostas; e
c) Habilitação. 

OBS.:     O     licitante     que     não     cumprir     com     as     exigências     de     cada     uma     das     fases     ficará     impedido     de     participar     da     fase     seguinte.

IV   –   DA     REPRESENTAÇÃO     E     DO     CREDENCIAMENTO

4.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro Oficial por um representante que, devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por seu representado,
devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente;
não serão aceitos credenciamentos por remessa postal ou outro.

4.1.1 – Aberta a sessão, estando presente o sócio-administrador, dirigente da sociedade ou empresário individual, deverá este
apresentar cópia do respectivo contrato social, estatuto ou requerimento de empresário, no qual estejam expressos seus poderes
para  assumir obrigações decorrentes de tal investidura sob pena de não credenciamento.

4.1.2 – Estando presentes representantes das sociedades e/ou empresários proponentes, deverão estes estar devidamente
documentados por instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração com firma reconhecida e poderes
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente conforme
modelo constante do Anexo IV.

4.2 –  No caso de apresentação de instrumento de procuração, deverá ser apresentado também cópia do Requerimento de
Empresário, Estatuto ou Contrato Social do licitante.

4.3 – No caso de apresentação de instrumento público de procuração em nome da pessoa jurídica (licitante), fica dispensada a
apresentação de cópia do requerimento de empresário, estatuto ou contrato social da sociedade e/ou empresário para fins de
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credenciamento.

4.4 – O proponente deverá apresentar declaração dando ciência que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nos termos do
art. 4º, inc. VII, da Lei 10.520/2002, conforme modelo constante no Anexo VI.

4.5 – Os documentos apresentados para credenciamento deverão ser originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou
pela Comissão Permanente de Cadastro da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

4.6 – As sociedades e/ou empresários que não atenderem as condições previstas nesta cláusula não estarão credenciados para o
presente certame.

V   –   DA     PROPOSTA     COMERCIAL   –   ENVELOPE     N.º     1

5.1 –  O envelope n.º 01 –  PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter em seu interior, obrigatoriamente e sob pena de
desclassificação do licitante, o seguinte:

a) Proposta original devidamente preenchida contendo o código de validação de acordo com o arquivo de dados fornecido pela
Prefeitura de Pará de Minas. A licitante participante deverá trazer um pen-drive para a gravação dos arquivos, que será devolvido
após validação da proposta;
   a.1) A proposta original com o código de validação deverá ser impressa somente uma vez, e em nome do licitante participante,
sob pena do não reconhecimento do código no Sistema da Prefeitura de Pará de Minas e consequente desclassificação; 
b) A proposta deverá ser apresentada em papel impresso e no pen-drive;
c) Os preços cotados pelos licitantes deverão possuir, no máximo, 02 (duas) casas decimais;
d) Caso sejam cotados preços com 03 (três) ou mais casas decimais, estas serão desconsideradas sem que haja qualquer
arredondamento, a maior ou a menor; 
e) Prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação;
f) a marca dos itens cotados, sob pena de desclassificação.

5.2 – O licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao Pregoeiro Oficial, antes da abertura do
respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro Oficial.

5.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.4 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída
nos preços, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 

VI   –   DO     JULGAMENTO     DAS     PROPOSTAS

6.1 – A abertura dos envelopes obedecerá ao rito ordinário previsto na Lei Federal n.º 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal
n.º 8.666/93, bem ainda o Decreto Municipal n.º 3.578/03 e demais normas e condições estabelecidas neste edital.

6.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO POR LOTE.

6.3 – Aos licitantes que apresentarem a proposta de menor preço e às licitantes com propostas de preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela, ou ainda, não havendo pelo menos 3 (três) proponentes com ofertas nas condições definidas anteriormente, às
autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), será dada a oportunidade de oferecerem lances verbais e sucessivos, de
valores distintos e decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do art. 4.º da
Lei Federal 10.520/02.

6.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes da
Cláusula XVII deste edital.

6.5 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO
POR LOTE.

6.6 – O Pregoeiro Oficial examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pelo primeiro classificado, conforme
definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.

6.7 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado, com
base nos dados cadastrais, bem como documentação apresentada na própria sessão.

6.8 –  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o
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objeto pelo Pregoeiro Oficial.

6.9 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro Oficial examinará as
ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias,
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto desta licitação.

6.10 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá
obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro  Oficial e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as
assinaturas dos membros da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

6.11 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será
desclassificada.

6.12 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.

6.13 – A desistência pelo licitante de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro Oficial, implicará na exclusão
daquele da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das
propostas.

6.14 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação.

6.15 – Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas
de pequeno porte e microempreendedor individual. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual.

VII   –   DA     DOCUMENTAÇÃO   –   (ENVELOPE     N.º     2)

7.1 – O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos, sob pena de inabilitação:

a) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/99, conforme ANEXO III;
b) Declaração da não ocorrência de fato impeditivo à sua habilitação, após a emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC),
para o caso de apresentação de CRC de outro órgão ou entidade pública;
c) Declaração constante do ANEXO III, devidamente assinada, atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital
e seus anexos;
d) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como
quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na entrega do objeto licitado, conforme ANEXO III;
e) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor do licitante, devidamente registrado em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;
f) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova da diretoria em exercício;
g) Certidão de Regularidade Quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
h) Certidão de Regularidade expedida pela Caixa Econômica Federal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
i) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
j) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual;
k) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
l) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou
verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva
de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
(redação dada pela Lei Federal nº12.440/2011);
m) Alvará de Licença Sanitária expedido pela Vigilância Sanitária Municipal ou órgão de competência do Fornecedor/Distribuidor,
em situação válida e ativa, exceto para os itens: 13, 16, 17, 56, 72, 73, 82, 84, 85, 110, 114, 115, 117, 123, 125, 128, 174, 211, 213,
214, 215, 224, 244, 254, 256, 259, 266 e 268;
n) Autorização de funcionamento da Empresa - AFE - expedida pela ANVISA/MS, do Fornecedor, em situação válida e ativa, exceto
para os itens: 13, 16, 17, 56, 72, 73, 82, 84, 85, 110, 114, 115, 117, 123, 125, 128, 174, 211, 213, 214, 215, 224, 244, 254, 256, 259,
266 e 268; 
o) Autorização de funcionamento da Empresa - AFE - expedida pela ANVISA/MS, do Fabricante, em situação válida e ativa, exceto
para os itens: 13, 16, 17, 56, 72, 73, 82, 84, 85, 110, 114, 115, 117, 123, 125, 128, 174, 211, 213, 214, 215, 224, 244, 254, 256, 259,
266 e 268;
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p) Registro do produto no Ministério da Saúde, em situação válida, para os itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104 105, 106,
107, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 129, 130, 132, 134, 135, 136 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 172,
173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242,
243, 245, 251, 252, 255, 257, 260, 261, 264 e 265. Caso o licitante alegue isenção de registro do produto, o documento deve ser
emitido em nome do fornecedor (distribuidor) pela ANVISA/MS, referenciando o produto.

Obs: Os licitantes deverão identificar com o número do lote e número do item a documentação técnica, sob pena de
inabilitação, uma vez que são muitos itens e ficará inviável a conferência sem a identificação. Não será feita diligência ao
site da ANVISA para conferência de nenhuma documentação específica, para que não atrase o processo de conferência.

7.2 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou pela Comissão Permanente de Cadastro da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

7.2.1 – Não serão aceitas cópias ilegíveis e que não ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas pelo Pregoeiro
Oficial e pelos membros da equipe de apoio.

7.3 – O CRC do Município de Pará de Minas, devidamente atualizado, substituirá todos os documentos relacionados no item 7.1,
com exceção daqueles referidos nas alíneas “a”, “c”, “d”, “m”, “n”, “o” e “p”.

7.4 – O CRC emitido por outro órgão ou entidade pública substituirá apenas o documento relacionado na alínea “f” do item 7.1.

7.5 – Para os documentos que não especificarem prazo de validade, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de sua emissão, exceto para os constantes das alíneas “e”, “f” e “k” do item 7.1.

7.6 – As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual deverão apresentar toda documentação
exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

7.7 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresa de pequeno porte e
microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
Pregoeiro Oficial, a contar do momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.8 – A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em
lei. 

7.9 – Havendo erro material no conteúdo das declarações constantes do modelo do Anexo III, o representante legal ou procurador
do licitante, desde que presente no ato de habilitação, poderá rerratificar  o teor e a veracidade das informações inseridas nas
referidas declarações apresentadas.

"Obs.: Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão observar o seguinte:

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for a matriz e a prestadora dos serviços/fornecedora for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em
nome da matriz e da filial;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, por sua própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz".

VIII   –   DOS     RECURSOS

8.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
dado o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

8.2 –  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do
objeto pelo Pregoeiro Oficial ao vencedor.
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8.3 – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro Oficial não terá efeito suspensivo.

8.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Diretoria de Compras e Contratos da
Prefeitura Municipal de Pará de Minas, localizado na Praça Afonso Pena, n.º 30 – Centro – Pará de Minas – MG.

8.6 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolizados  na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura de Pará de Minas,  situada na Praça
Afonso Pena, n.° 30, Centro.

IX   –   DA     ADJUDICAÇÃO     E     DA     HOMOLOGAÇÃO

9.1 –  Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro Oficial adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade
competente homologar o procedimento licitatório.

9.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

X   –   DA     ATA     E     VALIDADE     DO     REGISTRO     DE     PREÇOS

10.1 –  Efetivado o presente processo licitatório, será lavrado documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com os
preços das propostas classificadas em primeiro lugar, devidamente registrados, antecedente ao contrato de expectativa de
fornecimento destinado a subsidiar o Sistema de Controle de Registro de Preços, a qual conterá número de ordem em série anual,
número do Pregão e do Processo administrativo respectivo, órgão e/ou unidades integrantes do registro, qualificação do detentor do
preço registrado ou de seu representante legal devidamente comprovado, preços ofertados pelo adjudicatário, prazos e condições
de entrega pactuados, a qual terá validade por 12 (doze) meses, após sua publicação.

10.2 – A  Ata de Registro de Preços será lavrada em 01 (uma) via, devendo ser juntada ao processo que lhe deu origem.

10.3 – A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração direta e autárquica do Município.

XI   –   DAS     CONDIÇÕES     CONTRATUAIS

11.1 – Lavrada a Ata de Registro de Preços respectiva, o licitante vencedor e o Município de Pará de Minas celebrarão contrato de
expectativa de fornecimento do objeto, nos moldes da minuta constante do Anexo II deste edital, quando assim a lei o exigir.

11.2 – Se o licitante vencedor não comparecer dentro do prazo de 10 (dez) dias, após regularmente convocado para receber a nota
de empenho ou assinar o contrato, ensejará a aplicação da multa prevista na Cláusula XVII deste edital.

11.3 – Não assinando o licitante vencedor a nota de empenho ou o contrato no prazo estabelecido no item anterior, reservar-se-á ao
Município de Pará de Minas o direito de convocar os licitantes remanescentes, aplicando-se o disposto no Art.4º inciso XXIII da Lei
Federal 10.520/02.

11.4 – Até a assinatura do contrato, a proposta do licitante vencedor poderá ser desclassificada se o Município de Pará de Minas
tomar conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

11.5 – Ocorrendo a desclassificação da proposta do licitante vencedor por fato referido no item anterior, o Município de Pará de
Minas poderá convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, de acordo com as disposições da Lei
Federal n.º 10.520/2002.

11.6 – O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de
notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e 79 da Lei Federal n.º
8.666/93.

11.7 – A associação do licitante vencedor com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, a cisão ou a
incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e
com o consentimento prévio e por escrito do Município de Pará de Minas e desde que não afete a boa execução do contrato.
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XII   –   DA     FISCALIZAÇÃO

12.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, exercerá a fiscalização do
contrato  e  registrará  todas  as ocorrências e  as deficiências verificadas em relatório,  cuja  cópia  será encaminhada à  licitante
vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, o que em nada restringe a responsabilidade única,
integral e exclusiva do licitante vencedor no que concerne à execução do objeto do contrato.

XIII   –   DA     ENTREGA

13.1 – As mercadorias deverão ser entregues parceladamente durante o exercício de 2016, no almoxarifado da Secretaria Municipal
de Saúde, situada à Rua José Assunção n.º 105, Bairro São Pedro, sendo que cada entrega deverá ser feita no prazo máximo de
15 (quinze) dias, iniciando-se a partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento.

13.2 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no §1º do
artigo 57 da Lei Federal de Licitações, observadas as condicionantes do Decreto Municipal nº 7.964/2015, notadamente o art. 15.

XIV   –   DO     REEQUILÍBRIO     ECONÔMICO-FINANCEIRO

14.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do licitante vencedor com vistas à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei Federal n.º 8.666/93.

14.1.1 –  As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou
previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

XV   –   DA     DOTAÇÃO     ORÇAMENTÁRIA

15.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.09.10.301.0022.2.282-339030-0649
02.09.10.301.0022.2.282-449052-0658

XVI   –   DO     PAGAMENTO

16.1 –  Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após cada entrega efetivamente realizada, conforme ordem de
fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.

16.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior o licitante vencedor deverá fazer constar na nota fiscal
correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º
18.313.817/0001-85.

16.3 – A(s)  nota(s)  fiscal(is)  correspondente(s)  deverá(ão)  ser  entregue(s)  pelo  licitante  vencedor  diretamente  aos  servidores
lotados na Secretaria Municipal de Saúde que somente atestarão a entrega do objeto e liberarão a(s) referida(s) nota(s) fiscal(is)
para pagamento, quando cumpridas pelo licitante vencedor todas as condições pactuadas.

16.4 – Havendo  erro  na(s)  nota(s)  fiscal(is)  ou  circunstância(s)  que  impeça(m)  a  liquidação  da  despesa,  aquela(s)  será(ão)
devolvida(s) ao licitante vencedor pela Secretaria Municipal de Saúde e o pagamento ficará pendente até que aquele providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

16.5 – O Município de Pará de Minas efetuará os pagamentos quando se tratar de verba federal (convênios), obrigatoriamente por
meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil S/A.

16.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de Minas, desde que a licitante vencedora
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela
Administração Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por
cento) ao ano, calculada pro rata die.

XVII   –   DAS     SANÇÕES

17.1 –  Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Pública Municipal aplicará penalidade (s) ao licitante
vencedor conforme a seguir:
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17.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de
empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e na Legislação
pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento),
por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa
compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor
correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor total estimado do contrato.

17.1.2 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, suspensão temporária de participar de
licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

17.1.3 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

17.1.4 – advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a
Administração Pública Municipal.

17.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 10.520/02
e Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração Pública
Municipal.

17.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal de
Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação
enviada pela Administração Pública Municipal.

17.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em
favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma
da lei.

17.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante
ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

17.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

17.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.
 

XVIII   –   DOS     DIREITOS     E     DAS     OBRIGAÇÕES     DAS     PARTES

18.1 – Dos direitos e das obrigações do Município:

18.1.1 – O Município obriga-se a efetuar o pagamento após a apresentação da nota fiscal por parte do licitante vencedor, aceitação
e atesto do responsável pelo recebimento do objeto e desde que cumpridas as demais exigências e formalidades previstas em lei e
neste edital. 

18.1.2 – O Município reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com o edital e com os
instrumentos que o integram, podendo rescindir o mesmo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

18.1.3 – O Município obriga-se a comunicar ao licitante vencedor, por escrito, toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução do objeto, fixando prazo para sua correção.

18.2 – Dos direitos e das obrigações do licitante vencedor:
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18.2.1 – O licitante vencedor obriga-se a fornecer, integralmente, o objeto em conformidade com as regras estipuladas neste
instrumento.

18.2.2 –  O licitante vencedor é obrigado a substituir, de imediato e às suas expensas, mercadorias em que se verificarem
irregularidades.

18.2.3 – O licitante vencedor obriga-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

18.2.4 – O licitante vencedor fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento da execução do objeto,
inclusive encargos trabalhistas previdenciárias, fiscais e comerciais.

18.2.5 – O licitante vencedor, quando da entrega, deverá arcar com as despesas de transporte e carga/descarga do objeto.

18.2.6 – É vedado acréscimo nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços.

XIX   –   DAS     DISPOSIÇÕES     FINAIS

19.1 – O Município de Pará de Minas poderá cancelar de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência
desta licitação, bem como rescindir o respectivo contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que
motivado o ato e assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa quando este:

a) venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-
financeira;
b) for envolvido em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas
atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

19.2 – O Município de Pará de Minas poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro Oficial e até a entrega da nota de empenho
ou assinatura do instrumento contratual, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista
o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato
ou circunstância que desabone a idoneidade do licitante.

19.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.4 – A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei
Federal 8.666/93.

19.5 – A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem
como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade 
e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Município de Pará de Minas comunicará
os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

19.7 – É facultada ao Pregoeiro Oficial ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar
no ato da sessão pública.

19.8 – As questões decorrentes da execução deste edital que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da Comarca de Pará de Minas – MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19.9 – Este edital será fornecido a qualquer interessado pela Diretoria de Compras e Contratos, situada na Praça Afonso Pena, n.º
30 centro, na cidade de Pará de Minas – MG e pelo site http://www.parademinas.mg.gov.br/.

19.10 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital deverá ser
encaminhado por escrito ao Pregoeiro Oficial, através da Diretoria de Compras e Contratos, até 2 (dois) dias úteis antes da data
fixada para recebimento das propostas.
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19.11 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

19.12 – Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro Oficial, com observância da legislação regedora, em especial a Lei
Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93.

Pará de Minas, 21 de outubro de 2015.

Anderson José Guimarães Viana
Pregoeiro Oficial

Cléber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Renato Vasconcelos de Melo
Secretário Municipal de Gestão Pública

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO N.º 094/2015 – PRC 836/15
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2015

1) Objeto: Aquisição     de     material odontológico, conforme descrição constante do anexo I do edital.

2) Critérios de aceitação do objeto a ser adquirido e prazo de execução: 

2.1 – As mercadorias deverão ser entregues parceladamente durante o exercício de 2016, no almoxarifado da Secretaria Municipal
de Saúde, situada à Rua José Assunção n.º 105, Bairro São Pedro, sendo que cada entrega deverá ser feita no prazo máximo de
15 (quinze) dias, iniciando-se a partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento.

2.2 –  O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no §1º do
artigo 57 da Lei Federal de Licitações. observadas as condicionantes do Decreto Municipal nº 7.964/2015, notadamente o art. 15.

2.3 –  O Município de Pará de Minas - MG reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com as especificações
descritas no anexo I, podendo rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 

3) Procedimento de Fiscalização:

3.1 – O objeto será fiscalizado na sua entrega pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, que registrarão todas as
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao licitante vencedor, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas.

3.1.1 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva do licitante vencedor no que concerne à execução do objeto.

4) Penalidades Aplicáveis:
 
4.1 –  Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Pública Municipal aplicará penalidade (s) ao licitante
vencedor conforme a seguir:

4.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de
empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e na Legislação
pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;
c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento),
por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa
compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor
correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor total estimado do contrato.

4.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, suspensão temporária de participar de licitação
e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

4.1.3 –  na hipótese de comportamento inidôneo e de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal, se credenciada for, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

4.1.4 –  advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a
Administração Pública Municipal.

4.2 – A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 10.520/02 e
Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração Pública
Municipal.
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4.3 –  A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal  de
Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação
enviada pela Administração Pública Municipal.

4.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor
do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

4.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante
ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

4.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

4.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

5) Cronograma Físico-Financeiro de desembolso: 

Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após cada entrega efetivamente realizada, conforme ordem de
fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.

Pará de Minas, 21 de outubro de 2015.

Cléber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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ANEXO III

PREGÃO N.º 094/2015 – PRC 836/15
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2015

______________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º __________________________,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _________________________________________________, portador (a) da
Carteira de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º ______________________, DECLARA, para os devidos fins e
sob as penas da lei, que: 

1. De acordo com o disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 com suas modificações vigentes, não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos;

       (  ) Ressalva:     emprega     menor,   à   partir     de   14 (  quatorze)     anos,     na     condição     de     aprendiz.

2. Recebeu o edital em epígrafe com todos os seus anexos, bem como, que tem pleno conhecimento de todos os seus
termos, condições e exigências, aceitando-as em sua integralidade; 

3. Estão incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como, quaisquer outras
despesas diretas e indiretas incidentes sobre a execução do objeto licitado.

__________________________, _____/_______________/______. 
                                   (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV

PREGÃO N.º 094/2015 – PRC 836/15
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2015

PROCURAÇÃO

Por este instrumento, o(a) empresário individual e/ou sociedade empresária
___________________________________________, estabelecido (a) na ___________________________________, bairro
__________________, na cidade de ________________________, inscrito (a) no CNPJ sob o n.º _____________________,
outorga poderes a ______________________________, portador(a) do documento de Identidade n.º _______________________,
e CPF n.º _______________________, para representá-lo(a) no Pregão Presencial em epígrafe do Município de Pará de Minas,
podendo o mandatário praticar todos os atos relativos ao certame em nome do mandante, notadamente: formular ofertas,
inclusive lances verbais, assinar os documentos da licitação, negociar preços, interpor recursos e impugnações, ou
renunciar ao direito de propô-los.

________________________, _____ de ____ /2015

_________________________________________
(assinatura, nome e CPF do mandante) 

Obs.:     A     firma     do     mandante     deve     ser     reconhecida     em     cartório.
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ANEXO V

PREGÃO N.º 094/2015 – PRC 836/15
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2015

______________________________________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
__________________________, estabelecido (a) na __________________________________, bairro _____________________,
na cidade de ____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
_____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º
_____________________, DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade
de pregão, que está sob o regime de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, para efeito do
disposto na Lei Complementar nº 123/2006 com suas alterações posteriores e Lei Municipal nº 5.142/2011.

_____ / _____ / _______

_________________________________________
(representante legal) 
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ANEXO VI

PREGÃO N.º 094/2015 – PRC 836/15
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2015

_______________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º ___________________________,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ______________________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º __________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório, em atendimento ao disposto no art. 4º,
VII da Lei nº 10.520/02.

__________________________, _____/_______________/______. 
     (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(representante legal)
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MINUTA DE CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º .../2015
PREGÃO N.º 094/2015

PROCESSO (PRC) N.º 0836/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede administrativa localizada na Praça
Afonso Pena, n.º 30, bairro Centro, na cidade de Pará de Minas (MG), inscrito no CNPJ sob n.º 18.313.817/0001-85, neste ato
representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Júlio de Faria, portador do CPF n.º 164.171.516-20, e pelo Sr.
Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde.
 
CONTRATADA: ...., com sede na rua ....., nº ....., bairro ......, na cidade de .........., CEP nº ....., inscrita no CNPJ sob o nº ........., 
neste ato representada pelo Sr. ......., portador do CPF nº ........ e Cédula de Identidade nº ......

CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, regido pela Lei Federal n.º
10.520/2002 e subsidiariamente a  Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, nos termos das
seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se  ao  FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, conforme descrição constante do Anexo I
deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica estimado o valor global do presente contrato em R$ ... (...), seguindo-se os valores unitários do Anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 –  O pagamento será realizado em até 30 (trinta)  dias após cada entrega efetivamente realizada,  observada a Ordem de
Fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.

3.2  –  Para  a  execução  do  pagamento  de  que  trata  o  item  anterior  a  CONTRATADA  deverá  fazer  constar  na  nota  fiscal
correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º
18.313.817/0001-85.

3.3 –  A(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) deverá(ão) ser entregue(s) pela CONTRATADA diretamente ao(s) servidor(es)
lotado(s) na Secretaria Municipal de Saúde, que somente atestará(ão) a(s) entrega(s) do(s) objeto(s) e liberará(ão) a(s) referida(s)
nota(s) fiscal(is) para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas.

3.4 –  Havendo erro na(s) nota(s) fiscal(is) ou circunstância(s) que impeça(m) a liquidação da despesa, aquela(s) será(ão)
devolvida(s) à CONTRATADA pela Secretaria Municipal de Saúde, e o(s) pagamento(s) ficará(ão) pendente(s)  até que aquele
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

3.5 – O Município de Pará de Minas efetuará o(s) pagamento(s) quando se tratar de verba federal (convênios), obrigatoriamente por
meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil S.A.

3.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de Minas, desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Administração
Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano,
calculada pro-rata die.

CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO/REAJUSTE

4.1 – O  valor  pactuado  poderá  ser  revisto  mediante  solicitação  da  CONTRATADA com  vistas  à  manutenção  do  equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal n.º 8.666/93;

4.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível,
porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

4.3 – Os preços pactuados poderão ser  reajustados anualmente,  considerando a variação do IGPM ocorrida entre  o mês de
assinatura do contrato ou o mês do último reajuste aplicado e o mês de aplicação do reajuste,  nos termos da legislação de
regência.
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CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02.09.10.301.0022.2.282-339030-0649
02.09.10.301.0022.2.282-449052-0658

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidor(es) lotado(s) na Secretaria Municipal de Saúde, exercerá a fiscalização do
presente contrato,  e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório,  cuja cópia será encaminhada à
CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DO OBJETO

7.1 –   As mercadorias deverão ser entregues parceladamente durante o exercício de 2016, no almoxarifado da Secretaria Municipal
de Saúde, localizado na Rua Frei Lourenço, n.º 89, Bairro Providência sendo que cada entrega deverá ser feita no prazo máximo de
15 (quinze) dias, iniciando-se a partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento.

7.1.1 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57
da Lei Federal de Licitações, observadas as condicionantes do Decreto Municipal nº 7964/15.

7.2 – Ao Município de Pará de Minas reserva-se o direito de não receber no todo ou em parte  o objeto entregue em desacordo com
o previsto neste contrato, podendo cancelar o mesmo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

7.3 – A CONTRATADA é obrigada a substituir, de imediato e as suas expensas, mercadorias em que se verificarem irregularidades.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1 – O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado nas cláusulas segunda e terceira do presente instrumento
após a apresentação, aceitação e atesto do(s) responsável(eis) pelo recebimento do objeto e emissão de nota fiscal por parte da
CONTRATADA e desde que cumpridas as demais exigências e formalidades previstas em lei e neste contrato. 

8.2  –  A  CONTRATADA obriga-se  a  cumprir  o  objeto  do  presente  ao  CONTRATANTE,  de  acordo  com  o   estipulado  neste
instrumento.

8.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.4 – A CONTRATADA fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do presente contrato, inclusive
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

8.5 – A CONTRATADA  deverá arcar com as despesas de transporte e carga/descarga do objeto quando da entrega, diretamente
no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

9.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65 da Lei  Federal n.º
8.666/93.

9.2 – O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de
Licitações, observadas as condicionantes do Decreto Municipal nº 7964/15.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1  –  Resguardados  os  procedimentos  legais  pertinentes,  a  Administração  Pública  Municipal  aplicará  penalidade(s)  à
CONTRATADA conforme a seguir:

10.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:
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a) se convocada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de
empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;

b)  se  deixar  de  entregar  documentação,  se  apresentar  documentação  falsa  ou  diversa  da  exigida  no  edital  e  na  legislação
pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;

c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento),
por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de 02 (dois) dias úteis;

d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa
compensatória  no  percentual  de  20% (vinte  por  cento)  calculada  sobre  o  valor  total  estimado  do  contrato  ou  sobre  o  valor
correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;

e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto,  multa compensatória no percentual de 20% (vinte por  cento)
calculada sobre o valor total estimado do contrato.

10.1.2  –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal  suspensão temporária  de participar  de
licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.1.3 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar  com a Administração Pública e  descredenciamento do CRC Municipal,  se  credenciado for,  enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

10.1.4  -  advertência  por  escrito,  na  hipótese  de  prática  de  atos  de  menor  complexidade  e  que  não  resulte  prejuízo  para  a
Administração Pública Municipal.

10.2 - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei
8.666/93  e  na  Lei  10520/02,  inclusive  a  responsabilização  da  CONTRATADA por  eventuais  perdas  e  danos  causados  à
Administração Pública Municipal.

10.3 - A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal de
Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação
enviada pela Administração Pública Municipal.

10.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em
favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da
lei.

10.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante
ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

10.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

10.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser
emitida em decorrência deste contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais,
com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.2 – Poderá ainda o presente contrato ser rescindido, desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o contraditório e
a ampla defesa quando esta: 

a) venha a ser atingida por protesto de título,  execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-
financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas
atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
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e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

11.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei
Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO COMPROMISSO

12.1 – A CONTRATADA obriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Edital do Pregão n.º 094/2015, passando
este a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como os Decretos Municipais n.º 3.578/03, e 7964/15 com suas alterações
posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – Fica eleito o foro da comarca de Pará de Minas, estado de Minas Gerais,  com exclusão de qualquer outro,  por mais
privilegiado que seja, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.

Pará de Minas (MG), ... de .......... de 2015.

Representante legal
LICITANTE VENCEDORA

CONTRATADA

Cleber de Faria Silva
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretário Municipal de Saúde

CONTRATANTE

Antônio Júlio de Faria
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

1) __________________________

2) __________________________
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ANEXO I

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

PROCESSO.:  PRC836/15                    REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM                                                                             
LICITACAO:  PRG094/15
================================================================================================================================================================
ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO  DISCRIMINACAO                                       MARCA/COMPLEMENTO  PRECO UNITARIO    PRECO TOTAL 
================================================================================================================================================================

LOTE 1

  65   150,0000 PACOTE     6344    TIRA LIXA PARA AMALGAMA                                                                                                      
                                   Tira de lixa para amalgama, em aco inoxidavel,                                                                               
                                   tamanho 4 mm - pacote com 12 unidades.                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 1                                             ___________________ _______________ _________________                     

  66    15,0000 PACOTE     6438    CUNHA DE MADEIRA                                                                                                             
                                   Cunhas anatomicas sortidas de madeira, cores                                                                                 
                                   variadas - embalagem com 100 unidades.                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 1                                             ___________________ _______________ _________________                     

  77   100,0000 CAIXA      7017    TIRA POLIESTER                                                                                                               
                                   Tira de poliester, tamanho 10 X 120 X 0,05 mm -                                                                              
                                   pacote com 50 unidades.                                                                                                      
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 1                                             ___________________ _______________ _________________                     

  78    70,0000 CAIXA      7018    TIRA LIXA POLIMENTO RESINA                                                                                                   
                                   Tira de lixa para polimento de resina - acabamento                                                                           
                                   e polimento em superficies proximais de                                                                                      
                                   restauracoes realizadas com resina composta e                                                                                
                                   ionomero de vidro. Caixa com 150 tiras de lixa.                                                                              
                                   Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de                                                                                
                                   comprimento.                                                                                                                 
                                   Abrasivo de granulacao grossa (cinza) e media                                                                                
                                   (branca). Cada tira possui um centro neutro (sem                                                                             
                                   abrasivo) para facilitar a introducao nas superfic                                                                           
                                   interproximais dos dentes.                                                                                                   
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 1                                             ___________________ _______________ _________________                     

 120   120,0000 UNIDADE    20382   MATRIZ ACO 0,5MM X 5 X 500MM                                                                                                 
                                   matriz de aco 0,5mm x 5 x 500mm                                                                                              
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                                                                                                                                                
                                   LOTE 1                                             ___________________ _______________ _________________                     

 121    20,0000 UNIDADE    20383   MATRIZ ACO 0,7MM X 5 X 500 MM                                                                                                
                                   Matriz de aco 0,5mm x 7mm x 500mm                                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 1                                             ___________________ _______________ _________________                     

 126   120,0000 BLOCO      23193   PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO                                                                                               
                                   Papel carbono para registro dos contatos oclusais                                                                            
                                   - bloco com 12 folhas de carbono dupla face/dupla                                                                            
                                   cor.                                                                                                                         
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 1                                             ___________________ _______________ _________________                     
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VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 2

 168    10,0000 KIT        27436   KIT PONTAS SILICONADAS F.VELA                                                                                                
                                   Kit pontas siliconadas enhance, formato de chama                                                                             
                                   de vela, kit com 7 unidades.                                                                                                 
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 2                                             ___________________ _______________ _________________                     

 169    10,0000 KIT        27437   KIT PONTAS SILICONADAS SORTIDA                                                                                               
                                   Kit pontas siliconadas enhance, sortido, kit com 7                                                                           
                                   unidades: 2 em formato de disco, 2 em formato de                                                                             
                                   taca e 3 em formato de de chama de vela.                                                                                     
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 2                                             ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 3

 188    20,0000 UNIDADE    33577   POLIDORES AUTOCLAVAVEIS                                                                                                      
                                   Polidores autoclavaveis compostos por pontas de                                                                              
                                   borrachas siliconizadas, montadas em hastes de aco                                                                           
                                   inoxidavel.Indicado para o polimento de compositos                                                                           
                                   Apresentacao: Caixa com 3 pontas amarelas para                                                                               
                                   acabamento e 3 pontas brancas para polimento                                                                                 
                                   final.                                                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 3                                             ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 4

  97    15,0000 CAIXA      16089   AGULHA PASSA FIO (PLASTICO)                                                                                                  
                                   Agulha passa fio, de plastico, embalagem com 50                                                                              
                                   unidades.                                                                                                                    
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 4                                             ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________
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LOTE 5

  17    20,0000 UNIDADE    1707    POTE DAPPEN DE VIDRO                                                                                                         
                                   Pote dappen vidro.                                                                                                           
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 5                                             ___________________ _______________ _________________                     

  73    30,0000 UNIDADE    6943    POTE DAPPEN                                                                                                                  
                                   Pote dappen de plastico.                                                                                                     
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 5                                             ___________________ _______________ _________________                     

 110    20,0000 UNIDADE    16160   PLACA DE VIDRO                                                                                                               
                                   Placa de vidro espessura media.                                                                                              
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 5                                             ___________________ _______________ _________________                     

 117    50,0000 UNIDADE    20376   ESPATULA DE PLASTICO                                                                                                         
                                   Espatula de plastico para ionomero.                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 5                                             ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 6

  72     1,0000 PECA       6942    POSICIONADOR PARA RX                                                                                                         
                                   Posicionador radiografico universal -                                                                                        
                                   infantil/adulto - Utilizado para a tecnica de                                                                                
                                   paralelismo periapical.                                                                                                      
                                   Apresentacao: 1 conjunto posicionador contendo:                                                                              
                                   Posicionador para regiao posterior esquerda da                                                                               
                                   maxila e posterior direita da mandibula;                                                                                     
                                   Posicionador para a regiao anterior da maxila e                                                                              
                                   mandibula;                                                                                                                   
                                   Posicionador para regiao posterior direita da                                                                                
                                   maxila e posterior esquerda da mandibula;                                                                                    
                                   Torre adaptadora e posicionador para casos                                                                                   
                                   especificos.                                                                                                                 
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 6                                             ___________________ _______________ _________________                     

  84    15,0000 UNIDADE    13959   GRAMPO P/RAIO X                                                                                                              
                                   Grampo para raio-x.                                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 6                                             ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________
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LOTE 7

  32    30,0000 UNIDADE    5735    PORTA AMALGAMA DE PLASTICO                                                                                                   
                                   Porta amalgama de plastico.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 7                                             ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 8

   5   100,0000 UNIDADE    1663    BROCA CARBIDE N.o 1557                                                                                                       
                                   Broca carbide 1557.                                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 8                                             ___________________ _______________ _________________                     

  43    30,0000 PECA       6249    BROCA CARBIDE 02                                                                                                             
                                   Broca carbide 02.                                                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 8                                             ___________________ _______________ _________________                     

  44    60,0000 PECA       6255    BROCA CARBIDE No 1558                                                                                                        
                                   Broca carbide 1558.                                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 8                                             ___________________ _______________ _________________                     

  62    30,0000 UNIDADE    6326    BROCA CARBIDE No 04                                                                                                          
                                   Broca carbide 04.                                                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 8                                             ___________________ _______________ _________________                     

  63    30,0000 UNIDADE    6327    BROCA CARBIDE No 06                                                                                                          
                                   Broca carbide 06.                                                                                                            
                                   (SMS)                                                                
                                   LOTE 8                                             ___________________ _______________ _________________   

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 9

 127    60,0000 UNIDADE    23206   BROCA ZECKRIA 199Z                                                                                                           
                                   Broca cirurgica zeckrya dourada 199z, 23 mm.                                                                                 
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 9                                             ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 10

 162    70,0000 UNIDADE    25239   BROCA ZECKRIA PRATA                                                                                                          
                                   Broca cirurgica zeckrya prata, 28 mm.                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 10                                            ___________________ _______________ _________________                     
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VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________
LOTE 11

  90    60,0000 UNIDADE    13980   BROCA CONTRA ANGULO N.o 4                                                                                                    
                                   Broca de baixa rotacao / contra angulo 04- 22,5 mm                                                                           
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 11                                            ___________________ _______________ _________________                     

  91   100,0000 UNIDADE    13981   BROCA CONTRA ANGULO N.o 6                                                                                                    
                                   Broca de baixa rotacao / contra angulo 06- 22,5 mm                                                                           
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 11                                            ___________________ _______________ _________________                     

  92   100,0000 UNIDADE    13982   BROCA CONTRA ANGULO N.o 8                                                                                                    
                                   Broca de baixa rotacao / contra angulo 08- 22,5 mm                                                                           
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 11                                            ___________________ _______________ _________________                     

 104    60,0000 UNIDADE    16106   BROCA CONTRA ANGULO N.o 2                                                                                                    
                                   Broca de baixa rotacao/contra angulo 02 - 22,5 mm                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 11                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 12

   6   130,0000 UNIDADE    1665    BROCA DIAMANTADA N.o 1014                                                                                                    
                                   Broca diamantada 1014.                                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 12                                            ___________________ _______________ _________________                     

   7    50,0000 UNIDADE    1666    BROCA DIAMANTADA N.o 1034                                                                                                    
                                   Broca diamantada 1034.                                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 12                                            ___________________ _______________ _________________                     

   8    20,0000 UNIDADE    1667    BROCA DIAMANTADA N.o 1090                                                                                                    
                                   Broca diamantada 1090.                                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 12                                            ___________________ _______________ _________________                     

  20    80,0000 UNIDADE    1713    BROCA DIAMANTADA N.o 1012                                                                                                    
                                   Broca diamantada 1012.                                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 12                                            ___________________ _______________ _________________                     
  40   130,0000 PECA       6192    BROCA DIAMANTADA 1016                                                                                                        
                                   Broca diamantada 1016.                                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 12                                            ___________________ _______________ _________________                     

  41    50,0000 PECA       6193    BROCA DIAMANTADA 1019                                                                                                        
                                   Broca diamantada 1019.                                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 12                                            ___________________ _______________ _________________                     
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  42    10,0000 PECA       6195    BROCA DIAMANTADA 1062                                                                                                        
                                   Broca diamantada 1062.                                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 12                                            ___________________ _______________ _________________                     

  61    10,0000 UNIDADE    6325    BROCA DIAMANTADA N.o 3018                                                                                                    
                                   Broca diamantada 3018.                                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 12                                            ___________________ _______________ _________________                     

  89    30,0000 UNIDADE    13971   BROCA DIAMANTADA No1036                                                                                                      
                                   Broca diamantada 1036.                                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 12                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 13

 105    25,0000 KIT        16109   KIT ACABAMENTO RESINA                                                                                                        
                                   Kit acabamento de resina grana fina, contendo as                                                                             
                                   formas: 1112F,1190F, 3195F, 2135F, 1093F, 3168F e                                                                            
                                   3118F.                                                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 13                                            ___________________ _______________ _________________                     

 161    35,0000 KIT        25236   KIT ACABAMENTO DE RESINA                                                                                                     
                                   Kit acabamento de resina grana ultra fina,                                                                                   
                                   contendo as formas: 1012FF,1190FF, 3195FF,                                                                                   
                                   2135FF,1093FF, 3168FF e 3118FF.                                                                                              
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 13                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 14

  45    15,0000 PECA       6260    BROCA GATES 02                                                                                                               
                                   Broca gates 02 - 32mm.                                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 14                                            ___________________ _______________ _________________                     

 176     5,0000 UNIDADE    29847   BROCA DE LARGO No 2                                                                                                          
                                   Broca de largo n§ 02.                                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 14                                            ___________________ _______________ _________________                     

 177     5,0000 UNIDADE    29848   BROCA DE LARGO No 3                                                                                                          
                                   Broca de largo n§ 03.                                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 14                                            ___________________ _______________ _________________                     

 178     5,0000 UNIDADE    29849   BROCA DE LARGO No 4                                                                                                          
                                   Broca de largo n§ 04.                                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 14                                            ___________________ _______________ _________________                     
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VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 15

 242     1,0000 UNIDADE    26129   AVENTAL DE PROTECAO                                                                                                          
                                   Avental de protecao radiologica adulto, 05 Pb,                                                                               
                                   fabricado com borracha plumbifera flexivel,de                                                                                
                                   nylon lavavel, sem protecao nas costas, com                                                                                  
                                   protetor para tireoide, tamanho 100 x 60 cm.                                                                                 
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 15                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 16

 111    90,0000 CAIXA      16177   FILME RADIOGRAFICO ADULTO 3X4                                                                                                
                                   Filme radiografico periapical adulto caixa com 150                                                                           
                                   unidades - tamanho 31 mm x 35 mm, cor azul.                                                                                  
                                   Consegue diagnosticar: carie, lesoes periodontais,                                                                           
                                   absorcao ossea, tratamento de canal. Fornece uma                                                                             
                                   nitidez brilhante de imagem com menos tempo de                                                                               
                                   exposicao. Indicado para exames completos da                                                                                 
                                   estrutura dentaria e areas adjacentes.                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 16 APRESENTAR AMOSTRA EM TODOS ITENS DO LOTE  ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 17

  58    12,0000 UNIDADE    6311    FILME RADIOGRAFICO INFANTIL                                                                                                  
                                   Filme radiografico infantil 22 X 35 mm,                                                                                      
                                   periapical,caixa com 100 unidades.                                                                                           
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 17                                            ___________________ _______________ _________________                     

 118     1,0000 CAIXA      20379   FILME RADIOGRAFICO OCLUSAL                                                                                                   
                                   Filme radiografico oclusal 57X76 mm,caixa com 25                                                                             
                                   unidades.                                                                                                                    
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 17                                            ___________________ _______________ _________________                     

 123    12,0000 CAIXA      20415   FILME RADIOGRAFICO BITEWING                                                                                                  
                                   Filme radiografico bitewing 27 X 54 mm, com asa de                                                                           
                                   mordida, caixa com 100 unidades.                                                                                             
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 17                                            ___________________ _______________ _________________                     
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VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 18

  12    55,0000 FRASCO     1683    FIXADOR DE RAIO X                                                                                                            
                                   Fixador de RX - frasco transparente de 475 ml.                                                                               
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 18                                            ___________________ _______________ _________________                     

  19    65,0000 FRASCO     1709    REVELADOR DE RAIO X 475ML                                                                                                    
                                   Revelador RX - frasco transparente com 475 ml.                                                                               
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 18                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________
LOTE 19

 114    50,0000 PACOTE     18105   CARTAO P/RAIO X 2 FUROS.                                                                                                     
                                   Carto para RX 2 furos - pacote com 100 unidades.                                                                             
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 19                                            ___________________ _______________ _________________                     

 115    50,0000 PACOTE     18106   CARTAO P/RAIO X 1 FURO.                                                                                                      
                                   Carto para RX 1 furo - pacote com 100 unidades.                                                                              
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 19                                            ___________________ _______________ _________________                     

 128   200,0000 UNIDADE    23207   CARTELA PLASTICO TRANSPARENTE                                                                                                
                                   Cartela de plastico transparente para 14                                                                                     
                                   radiografias periapicais adulto 3x4 cm.                                                                                      
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 19                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 20

   9     5,0000 UNIDADE    1672    CIMENTO FOSFATO ZINCO LIQUIDO                                                                                                
                                   Cimento fosfato de zinco liquido, frasco com 10 ml                                                                           
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 20                                            ___________________ _______________ _________________                     

  10     5,0000 UNIDADE    1673    CIMENTO FOSFATO ZINCO PO                                                                                                     
                                   Cimento fosfato de zinco po, frasco com 28 g,                                                                                
                                   contendo 1 colher medidora.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 20                                            ___________________ _______________ _________________                     

  37   200,0000 UNIDADE    6172    ACIDO FOSFORICO                                                                                                              
                                   Acido fosforico a 37% - seringa com 2,5 ml.                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 20                                            ___________________ _______________ _________________                     
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  47    25,0000 FRASCO     6277    CONDICIONADOR DE DENTINA                                                                                                     
                                   Condicionador de dentina liquido, cor azul(acido                                                                             
                                   poliacrilico 11,5%) - frasco com 15 ml.                                                                                      
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 20                                            ___________________ _______________ _________________                     

  48    20,0000 FRASCO     6283    SOLUCAO HEMOSTATICA                                                                                                          
                                   Solucao hemostatica  base de cloreto de aluminio,                                                                            
                                   indicada para uso em pequenas cirurgias e nos                                                                                
                                   casos onde um controle de sangramento se faz                                                                                 
                                   necessario. Apresenta grande aco adstringente e                                                                              
                                   nao possui epinefrina em sua composicao.                                                                                     
                                   LOTE 20                                            ___________________ _______________ _________________                     

  52    40,0000 FRASCO     6290    HIDROXIDO DE CALCIO PA 10GRS                                                                                                 
                                   Hidroxido de calcio PA - unidade com 10 g.                                                                                   
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 20                                            ___________________ _______________ _________________                     

  53    10,0000 UNIDADE    6291    IODOFORMIO                                                                                                                   
                                   Iodoformio - Frasco de 10 g.                                                                                                 
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 20                                            ___________________ _______________ _________________                     
  67    15,0000 FRASCO     6708    EUGENOL                                                                                                                      
                                   Eugenol - frasco com 20 ml.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 20                                            ___________________ _______________ _________________                     

  68    20,0000 FRASCO     6746    FORMOCRESOL                                                                                                                  
                                   Formocresol, embalagem com 10 ml.                                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 20                                            ___________________ _______________ _________________                     

  83    18,0000 GALAO      13951   CAPSULAS DE AMALGAMA                                                                                                         
                                   Capsulas de amalgama uma porcao - galao com 500                                                                              
                                   unidades - regular; 400 mg de Alloy e 360 mg de                                                                              
                                   mercurio por capsula.                                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 20                                            ___________________ _______________ _________________                     

 101    10,0000 CAIXA      16099   ESPONJA HEMOSTATICA                                                                                                          
                                   Esponja hemostatica de colageno hidrolizado                                                                                  
                                   (gelatina) liofilizada, caixa com 10 unidades.                                                                               
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 20                                            ___________________ _______________ _________________                     

 107    18,0000 FRASCO     16113   PARAMONOCLOROFENOL-CANFORADO                                                                                                 
                                   Paramonoclorofenol canforado - medicacao curativa                                                                            
                                   e intracanal - frasco com 20 ml.                                                                                             
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 20                                            ___________________ _______________ _________________                     

 132     5,0000 FRASCO     23216   CURATIVO ALVEOLAR                                                                                                            
                                   Curativo alveolar com propolis, frasco contendo 10                                                                           
                                   g.                                                                                                                           
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 20                                            ___________________ _______________ _________________                     

 264     5,0000 VIDRO      657     OXIDO DE ZINCO 50G                                                                                                           
                                   Oxido de zinco - frasco com 50 g.                                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 20                                            ___________________ _______________ _________________                     
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VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________
LOTE 21

  55    25,0000 UNIDADE    6294    IONOMERO DE VIDRO NUCLEO PO                                                                                                  
                                   Ionomero de vidro nucleo po - composicao:                                                                                    
                                   fluorsilicato de sodio,calcio,aluminio,sulfato                                                                               
                                   de bario,acido poliacrilico, pigmento oxido                                                                                  
                                   ferroso, prata, cobre estanho, zinco - frasco                                                                                
                                   com 10 g contendo um medidor de po. Deve ser da                                                                              
                                   mesma marca do item ionomero de vidro nucleo                                                                                 
                                   liquido.                                                                                                                     
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 21                                            ___________________ _______________ _________________                     

  79    15,0000 UNIDADE    8700    IONOMERO DE VIDRO NUCLEO LIQ                                                                                                 
                                   Ionomero de vidro nucleo liquido - composicao:                                                                               
                                   acido tartarico, agua destilada - frasco com 10 ml                                                                           
                                   contendo um conjunto dosador de liquido. Deve ser                                                                            
                                   da mesma marca do item ionomero de vidro nucleo po                                                                           
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 21                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 22

   3     5,0000 UNIDADE    700     RESINA                                                                                                                       
                                   Resina fotopolimerizavel  Incisal ( I )                                                                                      
                                   Composito micro-hibrido a base de Microglass,                                                                                
                                   universal indicado p/ rest. esteticas ant e                                                                                  
                                   post.Descricao: radiopaca,fotopolim.,com liber‡ao                                                                            
                                   de fluoretos e alto brilho. Composicao: Seringa c/                                                                           
                                   4grs composta por vidro bario aluminio fluoretado                                                                            
                                   (0,02 - 2 micrometro)dioxido de silicio altamente                                                                            
                                   disperso,(0,02 - 0,07 micrometro)tamanho medio de                                                                            
                                   particulas 0,7 micrometro.                                                                                                   
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 22                                            ___________________ _______________ _________________                     

  18    90,0000 UNIDADE    1708    RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2                                                                                                  
                                   Resina fotopolimerizavel A2                                                                                                  
                                   Composito micro-hibrido a base de Microglass,                                                                                
                                   universal indicado p/ rest. esteticas ant e                                                                                  
                                   post..Descricao: radiopaca, fotopolim., com                                                                                  
                                   liberacao de fluoretos e alto brilho. Composicao                                                                             
                                   Seringa c/ 4grs composta por vidro bario aluminio                                                                            
                                   fluoretado(0,02-2 micrometro),dioxido de silicio                                                                             
                                   altamente disperso(0,02-0,07micrometro)tamanho                                                                               
                                   medio  de particulas 0,7 micrometro.                                                                                         
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 22                                            ___________________ _______________ _________________                     

  59    90,0000 UNIDADE    6313    RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3                                                                                                  
                                   Resina fotopolimerizavel A3                                                                                                  
                                   Composito micro-hibrido a base de Microglass,                                                                                
                                   universal indicado p/ rest. esteticas ant e                                                                                  
                                   post..Descricao: radiopaca, fotopolim., com                                                                                  
                                   liberacao de fluoretos e alto brilho. composicao:                                                                            
                                   seringa c/ 4grs composta por vidro bario aluminio                                                                            
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                                   fluoretado(0,02 - 2 micrometro),dioxido de silicio                                                                           
                                   altamente disperso (0,02 - 0,07 micrometro)                                                                                  
                                   tamanho medio  de particulas 0,7 micrometro.                                                                                 
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 22                                            ___________________ _______________ _________________                     

  74    12,0000 CAIXA      6993    SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL                                                                                                    
                                   Selante incolor fotopolimerizavel, kit contendo 1                                                                            
                                   frasco de 5 ml de selante, 1 frasco de 10 ml de                                                                              
                                   acido,10 bandejas de mistura,20 pontas de pinceis                                                                            
                                   e 1 cabo para pincel.                                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 22                                            ___________________ _______________ _________________                     

  87    10,0000 UNIDADE    13963   RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5                                                                                                
                                   Resina fotopolimerizavel A3,5                                                                                                
                                   Composito micro-hibrido a base de Microglass,                                                                                
                                   universal indicado p/ rest. esteticas ant e                                                                                  
                                   post..Descricao: radiopaca, fotopolim., com                                                                                  
                                   liberacao de fluoreto e alto brilho. composicao                                                                              
                                   Seringa c/ 4grs composta por vidro bario aluminio                                                                            
                                   fluoretado (0,02 - 2 micrometro), dioxido de                                                                                 
                                   silicio altamente disperso(0,02 - 0,07 micrometro                                                                            
                                   tamanho medio de particulas 0,7 micrometro.                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 22                                            ___________________ _______________ _________________    
                 
  98    20,0000 UNIDADE    16095   RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OA2                                                                                                 
                                   Resina fotopolimerizavel OA2                                                                                                 
                                   Composito micro-hibrido a base de Microglass,                                                                                
                                   universal indicado p/ rest. esteticas ant e                                                                                  
                                   post.Descricao:radiopaca,fotopolim.,com liberacao                                                                            
                                   de fluoretos e alto brilho. Composicao: Seringa c/                                                                           
                                   4grs composta por vidro bario aluminio fluoretado                                                                            
                                   (0,02 - 2micrometro),dioxido de silicio altamente                                                                            
                                   disperso (0,02 - 0,07 micrometro)tamanho medio de                                                                            
                                   particulas 0,7 micrometro.                                                                                                   
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 22                                            ___________________ _______________ _________________                     

  99    20,0000 UNIDADE    16096   RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OA3                                                                                                 
                                   Resina fotopolimerizavel OA3                                                                                                 
                                   Composito micro-hibrido a base de Microglass,                                                                                
                                   universal indicado p/ rest. esteticas ant e                                                                                  
                                   post.Descricao:radiopaca,fotopolim.,com liberacao                                                                            
                                   de fluoretos e alto brilho. Composicao: Seringa c/                                                                           
                                   4grs composta por vidro bario aluminio fluoretado                                                                            
                                   (0,02 - 2 micrometro)dioxido de silicio altamente                                                                            
                                   disperso (0,02 - 0,07 micrometro)tamanho medio de                                                                            
                                   particulas 0,7 micrometro.                                                                                                   
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 22                                            ___________________ _______________ _________________                     

 233    10,0000 UNIDADE    36324   RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1                                                                                                  
                                   Composito micro-hibrido a base de Microglass,                                                                                
                                   universal indicado p/ rest. esteticas                                                                                        
                                   e post..Descricao: radiopaca, fotopolim., com                                                                                
                                   liberacao de fluoretos e alto brilho. Composicao:                                                                            
                                   Seringa c/ 4grs composta por vidro bario aluminio                                                                            
                                   fluoretado (0,02 - 2 m), dioxido de silicio                                                                                  
                                   altamente disperso (0,02 - 0,07 m) tamanho medio d                                                                           
                                    particulas 0,7 un.                                                                                                          
                                   LOTE 22                                            ___________________ _______________ _________________                     
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VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 23

  54    60,0000 CAIXA      6293    CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO                                                                                                  
                                   Hidroxido de calcio - cimento de hidroxido de                                                                                
                                   calcio,composicao da base: ester glicol salicilato                                                                           
                                   fosfato de calcio, oxido de zinco e corantes                                                                                 
                                   minerais - tubo de 13 g, composicao do catalizador                                                                           
                                   etiltolueno sulfonamida, hidroxido de calcio,                                                                                
                                   oxido de zinco e corantes minerais, tubo de 11 g.                                                                            
                                   Apresentacao caixa contendo os 2 tubos.                                                                                      
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 23                                            ___________________ _______________ _________________                     

  88    15,0000 UNIDADE    13964   VERNIZ COM FLUOR                                                                                                             
                                   Verniz com fluor - DESCRICAO: verniz com fluor                                                                               
                                   contendo 5% de fluoreto de sodio (equivalente a                                                                              
                                   2,26% de fluor) em uma base adesiva de resinas                                                                               
                                   naturais. A aplicacao tipica e facil e eficiente,                                                                            
                                   permitindo um contato prolongado do fluor com o                                                                              
                                   esmalte do dente,permanecendo nas regioes dentaria                                                                           
                                   onde e necessario o efeito preventivo. COMPOSlCAO:                                                                           
                                   Fluoreto de Sodio ...5,00g% Excipientes: colofonia                                                                           
                                   etilcelulose, balsamo de tolu, cera de abelha,                                                                               
                                   toluenosulfonamida, vanilina,sacarina, alcool                                                                                
                                   absoluto. Solvente: alcool Etilico.                                                                                          
                                   APRESENTACAO: Estojo contendo 1 frasco de vidro                                                                              
                                   com 10m/ de verniz com fluor, 1 frasco de plastico                                                                           
                                   contendo 10ml de Solvente para o verniz com fluor                                                                            
                                   instrucao de uso.                                                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 23                                            ___________________ _______________ _________________                     

 100    60,0000 UNIDADE    16098   VERNIZ FORRADOR CAVIDADES                                                                                                    
                                   Verniz forrador de cavidades - liquido claro ou                                                                              
                                   ligeiramente amarelado, volatil, com forte odor                                                                              
                                   caracteristico, composto de 8 g% de nitrocelulose;                                                                           
                                   excipientes: acetato de etila e alcool etilico -                                                                             
                                   cartucho contendo 1 frasco com 15 ml.                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 23                                            ___________________ _______________ _________________                     

 106   160,0000 UNIDADE    16110   CIMENTO                                                                                                                      
                                   Kit Cimento ionomero de vidro para restauracoes,                                                                             
                                   quimicamente ativado, acido/base,                                                                                            
                                   radiopaco pela acao do Estroncio, po contendo                                                                                
                                   acido Poliacrilico desidratado e liquido contendo                                                                            
                                   acido Poliacrilico e acido Tartarico. Que promova                                                                            
                                   a liberacao continua de fluor; Apresentacao: Caixa                                                                           
                                   10g de po de cor Universal A3 + 8mL de liquido, 1                                                                            
                                   colher medidora para po e 1 Bloco de Espatulacao.                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 23                                            ___________________ _______________ _________________                     

 129    60,0000 FRASCO     23210   ADESIVO PARA RESINA                                                                                                          
                                   Adesivo e primer em um so frasco (Agente de uniao                                                                            
                                   de  resinas compostas fotopolimerizaveis  estrutur                                                                           
                                   dental). Solvente a base de agua e alcool: nao eva                                                                           
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                                    como a acetona, ; Alto rendimento: o frasco de 6g                                                                           
                                   rende ate 280 gotas = 280 restauracoes; Menor                                                                                
                                   espessura de pelicula, em torno de 7 m, resulta em                                                                           
                                   uma melhor adaptacao de restauracoes indiretas;                                                                              
                                   Sistema adesivo com nanotecnologia, exclusiva                                                                                
                                   plataforma Adesivo com 10% em peso de carga                                                                                  
                                   (nanoparticulas de silica com tamanho de 5                                                                                   
                                   nanometros). Em virtude do pequeno tamanho da                                                                                
                                   carga, nao e necessario agitar o frasco antes do u                                                                           
                                   Menor sensibilidade tecnica, menor sensibilidade                                                                             
                                   pos-operatoria; Frasco com tampa "flip top": evita                                                                           
                                   desperdicio e pode ser manuseado apenas com uma                                                                              
                                   mao.                                                                                                                         
                                   LOTE 23 APRESENTAR AMOSTRA EM TODOS ITENS DO LOTE  ___________________ _______________ _________________                     

 130    40,0000 FRASCO     23211   CIMENTO PARA PREENCHIMENTO                                                                                                   
                                   Material de preenchimento, de endurecimento                                                                                  
                                   quimico, com coloracao semelhante a do dente,                                                                                
                                   radiopaco, para preenchimento temporario das                                                                                 
                                   cavidades dentarias. Cimento  base de oxido de zin                                                                           
                                   /sulfato de zinco, destinado para aplicacoes                                                                                 
                                   temporarias a curto prazo - embalagem com 20 g.                                                                              
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 23                                            ___________________ _______________ _________________                     

 133    20,0000 UNIDADE    23218   PASTA ZINCOENOLICA                                                                                                           
                                   Pasta zincoenolica: destinada  moldagem de bocas                                                                             
                                   totalmente desdentadas.Composicao: eugenol 18%,                                                                              
                                   oxido de zinco, resina mineral, oleo vegetal e                                                                               
                                   corante. Caixa contendo 02 bisnagas, peso liquido                                                                            
                                   120grs.                                                                                                                      
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 23                                            ___________________ _______________ _________________                     

 182    15,0000 KIT        30357   KIT CIMENTO IONOMERO VIDRO                                                                                                   
                                   Cimento de ionomero de vidro restaurador                                                                                     
                                   fotopolimerizavel, caixa contendo: Estojo com: 1                                                                             
                                   frasco de Po A3 com 5g, 1 frasco de liquido com                                                                              
                                   2,5mL, 1 frasco de Primer com 2,5mL,  1 frasco de                                                                            
                                   protetor com 5mL.                                                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 23                                            ___________________ _______________ _________________                     

 183   120,0000 KIT        30358   KIT MATERIAL RESTAURADOR                                                                                                     
                                   Kit  contendo: Material restaurador intermediario                                                                            
                                   liquido-composicao: eugenol 99,0%, acido acetico                                                                             
                                   0,5%  - frasco com 15 ml.  Material restaurador                                                                              
                                   intermediario po - composicao: oxido de zinco,                                                                               
                                   poli metacrilato de metila - embalagem com 38g.                                                                              
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 23                                            ___________________ _______________ _________________                     

 189    20,0000 UNIDADE    33579   CIMENTO IONOMERO DE VIDRO                                                                                                    
                                   Cimento ionomero de vidro para uso na tecnica ART.                                                                           
                                   produto especifico para restauracoes em dentes                                                                               
                                   posteriores, devera ter fluidez adequada para ser                                                                            
                                   aplicado atraves de condensador. Devera promover                                                                             
                                   alta resistencia a compressao, alta resistencia a                                                                            
                                   a flexao, dureza de superficie e baixa abrasao.                                                                              
                                   Produto quimicamente ativado, acido/base,                                                                                    
                                   radiopaco, po contendo acido poliacrilico                                                                                    
                                   desidratado e liquido contendo acido poliacrilico                                                                            
                                   e acido Tartarico; que promova liberacao continua                                                                            
                                   de fluor;Apresentacoes: (1)- caixa com 10g de po                                                                             
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                                   de cor Universal A3 + 8mL de liquido, colher                                                                                 
                                   medidora e bloco para espatulacao ou (2)-                                                                                    
                                   Caixa com 12,5g de po de cor Universal A3 + 8,5mL                                                                            
                                   de liquido,colher medidora e Bloco de especulacao.                                                                           
                                   (SMS)                                                 
                                   LOTE 23                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 24

 163   150,0000 UNIDADE    25241   ESCOVA DE ROBSON CONICA                                                                                                      
                                   Escova de Robson, indicada para pre-polimento de                                                                             
                                   resina na face oclusal, podendo ser utilizada com                                                                            
                                   pasta de polimento e oleo mineral, conica, branca,                                                                           
                                   para contra-angulo.                                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 24                                            ___________________ _______________ _________________                     

 164   200,0000 UNIDADE    25242   ESCOVA DE ROBSON PLANA                                                                                                       
                                   Escova de Robson, indicada para pre-polimento de                                                                             
                                   resina na face oclusal, podendo ser utilizada com                                                                            
                                   pasta de polimento e oleo mineral, plana, branca,                                                                            
                                   para contra-angulo.                                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 24                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 25

  38   100,0000 CAIXA      6179    AGULHA DESCARTAVEL CURTA                                                                                                     
                                   Agulha descartavel curta (30 G) - Agulha gengival                                                                            
                                   esterilizada, curta, com canula de comprimento de                                                                            
                                   25mm, calibre 30 G, que possua bisel triplo e seja                                                                           
                                   siliconizada; deve possuir gravacao de MARCA,                                                                                
                                   TAMANHO, LOTE e VALIDADE nas tampas de plastico e                                                                            
                                   tenha prazo de validade superior a 4 anos;                                                                                   
                                   Apresentacao: caixa com 100 unidades.                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 25                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 26

  39    50,0000 CAIXA      6180    AGULHA DESCARTAVEL EXTRA CURTA                                                                                               
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                                   Agulha descartavel extra-curta- Agulha gengival                                                                              
                                   esterilizada, extra-curta, com canula de                                                                                     
                                   comprimento de 12,7mm, calibre 30 G, que possua                                                                              
                                   bisel triplo e seja siliconizada; deve possuir                                                                               
                                   gravacao de MARCA,TAMANHO, LOTE E VALIDADE nas                                                                               
                                   tampas de plastico e tenha prazo de validade                                                                                 
                                   superior a 4 anos; Apresentao: caixa com 100                                                                                 
                                   unidades.                                                                                                                    
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 26                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 27

  64    20,0000 CAIXA      6334    AGULHA DESCARTAVEL LONGA                                                                                                     
                                   Agulha descartavel longa (27 G) - Agulha gengival                                                                            
                                   esterilizada, longa, com canula de comprimento de                                                                            
                                   38,1mm, calibre 27 G, que possua bisel triplo e                                                                              
                                   seja siliconizada; deve possuir gravacao de MARCA,                                                                           
                                   TAMANHO, LOTE e VALIDADE nas tampas de plastico e                                                                            
                                   tenha prazo de validade superior a 4 anos;                                                                                   
                                   Apresentacao: caixa com 100 unidades.                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 27                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 28

  96   400,0000 CAIXA      16081   FIO DE SUTURA 4.0                                                                                                            
                                   Fio de sutura 4.0, monofilamento, preto, de seda,                                                                            
                                   agulhado (agulha 20 mm, 3/8), esterilizado, caixa                                                                            
                                   com 24 unidades.                                                                                                             
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 28                                            ___________________ _______________ _________________    

                 

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 29

  94   200,0000 UNIDADE    16077   ANESTESICO TOPICO GEL                                                                                                        
                                   Anestesico topico gel - peso liquido 12 g,                                                                                   
                                   contendo 200 mg/g de benzocaina.                                                                                             
                                   (SMS)                                                                                                                        

Pregão 094/2015 fl. 35 de 67



                                   LOTE 29                                            ___________________ _______________ _________________                     

  95    50,0000 CAIXA      16078   CLORIDRATO DE PRILOCAINA                                                                                                     
                                   Cloridrato de prilocaina com felipressina 0,03                                                                               
                                   UI/ml, contendo 50 tubetes de 1,8 ml.                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 29                                            ___________________ _______________ _________________                     

 179     3,0000 CAIXA      29850   MEPIVACAINA 3% SEM VASO                                                                                                      
                                   MEPIVACAINA 3% SEM VASO-CONSTRITOR : Anestesico                                                                              
                                   injetavel local, com cada mL contendo 30mg de                                                                                
                                   Cloridrato de Mepivacaina, isento de                                                                                         
                                   Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com                                                                            
                                   1,8 mL e embolos siliconizados.Cada tubete devera                                                                            
                                   estar envolvido por adesivo de seguranca, que                                                                                
                                   proteja a cavidade oral em caso de quebra. O                                                                                 
                                   produto devera estar alojado em blisteres lacrados                                                                           
                                   com 10 tubetes cada; Apresentacao: caixas com 50                                                                             
                                   tubetes.                                                                                                                     
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 29                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 30

  80   550,0000 CAIXA      10610   LIDOCAINA 2% COM VASO                                                                                                        
                                   LIDOCAINA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA                                                                                  
                                   1:100.000 : Anestesico injetavel local, com cada                                                                             
                                   mL contendo 20mg de Cloridrato de Lidocaina, 10                                                                              
                                   microgramas de Epinefrina, tambem conhecida como                                                                             
                                   Adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em                                                                             
                                   tubetes de cristal com 1,8 mL e embolos                                                                                      
                                   siliconizados. Cada tubete devera estar envolvido                                                                            
                                   por adesivo de seguranca, que proteja a cavidade                                                                             
                                   oral em caso de quebra. O produto devera estar                                                                               
                                   alojado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada;                                                                           
                                   Apresentacao: caixas com 50 tubetes.                                                                                         
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 30                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 31

  15    10,0000 CAIXA      1696    LIMAS ENDODONTICAS N.o 15 A 40                                                                                               
                                   Lima endodontica 1¦ serie (15 a 40) - 21mm.                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 31                                            ___________________ _______________ _________________                     

  26    15,0000 PACOTE     5711    EXTIRPA NERVOS                                                                                                               
                                   Extirpa nervo cartela sortido com 12 unidades -                                                                              
                                   25mm.                                                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
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                                   LOTE 31                                            ___________________ _______________ _________________                     

  31    10,0000 UNIDADE    5727    LIMAS ENDODONTICAS N. 45 A 80                                                                                                
                                   Lima endodontica 2¦ serie (45 a 80) - 21mm.                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 31                                            ___________________ _______________ _________________                     

  56    50,0000 UNIDADE    6305    OLEO LUBRIFICANTE SPRAY                                                                                                      
                                   Oleo lubrificante spray, para alta e baixa rotacao                                                                           
                                   - refil com 200 ml.                                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 31                                            ___________________ _______________ _________________                     

 124     5,0000 CAIXA      20438   LIMAS ENDODONTICAS N.o 10                                                                                                    
                                   Lima endodontica n§ 10 - 25 mm, caixa com 6                                                                                  
                                   unidades.                                                                                                                    
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 31                                            ___________________ _______________ _________________                     

 134    12,0000 CARTELA    23219   EXTIRPA NERVO No15                                                                                                           
                                   Extirpa nervo n§ 15 cartela com 12 unidades -                                                                                
                                   branco size 1.                                                                                                               
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 31                                            ___________________ _______________ _________________                     

 135    12,0000 CARTELA    23220   EXTIRPA NERVO N.o 20                                                                                                         
                                   Extirpa nervo n§ 20 cartela com 12 unidades -                                                                                
                                   amarelo size 2.                                                                                                              
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 31                                            ___________________ _______________ _________________                     

 170    15,0000 CAIXA      27438   LIMAS ENDODONTICAS N.o 15                                                                                                    
                                   Lima endodontica n§ 15 -  25 mm,  caixa com 6                                                                                
                                   unidades.                                                                                                                    
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 31                                            ___________________ _______________ _________________                     

 181    15,0000 CAIXA      30304   LIMAS ENDODONTICAS N.o 20                                                                                                    
                                   Lima endodontica n§ 20 - 25mm, caixa com 06                                                                                  
                                   unidades.                                                                                                                    
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 31                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 32

  75    40,0000 LITRO      6995    SOLUCAO DE MILTON                                                                                                            
                                   Solucao de hipoclorito de sodio 1% (Solucao de                                                                               
                                   Milton).                                                                                                                     
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 32                                            ___________________ _______________ _________________                     

 138   100,0000 PACOTE     23223   GORRO DESCARTAVEL.                                                                                                           
                                   Gorro descartavel,branco,tipo touca de banho,com                                                                             
                                   elastico - pacote com 100 unidades.                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 32                                            ___________________ _______________ _________________                     

 237   500,0000 CAIXA      11636   MASCARA DESCARTAVEL                                                                                                          
                                   Mascara descartavel cirurgica, c/ elastico, c/ 3                                                                             
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                                   camadas, caixa c/ 50 unidades.                                                                                               
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 32                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 33

  76   900,0000 PACOTE     7000    SUGADOR DESCARTAVEL                                                                                                          
                                   Sugador de saliva descartavel confeccionado emPVC                                                                            
                                   atoxico, nao reciclado; com pontas fundidas                                                                                  
                                   quimicamente aos tubos atraves de butanona;tamanho                                                                           
                                   minimo de 13 cm; fabricado com fio galvanizado                                                                               
                                   para evitar oxidacao; Apresentacao: Pacote com 40                                                                            
                                   unidades azul ou coloridas.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 33                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 34

  57   250,0000 CAIXA      6307    PINCEL MICRO BUSCH                                                                                                           
                                   Pincel microbrush descartavel - minusculas fibras                                                                            
                                   isentas de fiapos e nao absorventes, haste                                                                                   
                                   dobravel. Composto de polipropileno e fibras de                                                                              
                                   poliamida - tamanho fino - embalagem com 100                                                                                 
                                   unidades.                                                                                                                    
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 34                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 35

 166     1,0000 KIT        25248   MINI KIT PINOS                                                                                                               
                                   Mini kit em aco inox de pinos intra-radiculares I                                                                            
                                   e II, com 28 pinos- para apoio de restauracoes e                                                                             
                                   coroas proteticas,padronizado para brocas de largo                                                                           
                                   largo 2- modelo I,largo 3 modelo 3).                                                                                         
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 35                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 36

 180     1,0000 CAIXA      29851   KIT PINOS INTRA-RADICULARES                                                                                                  
                                   Kit Pinos Intra Radiculares - Kit de Pinos Pre                                                                               
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                                   fabricados-Pinos intra-radiculares metalicos para                                                                            
                                   apoio de restauracoes e coroas proteticas, kit com                                                                           
                                   20 unidades. No kit com 20 unidades sortidas,                                                                                
                                   (cinco de cada tamanho), acompanha broca para                                                                                
                                   perfuracao e chave para parafusar.                                                                                           
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 36                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 37

 143    40,0000 UNIDADE    23234   SUGADOR CIRURGICO                                                                                                            
                                   Sugador cirurgico descartavel esterilizado,                                                                                  
                                   atoxico, caixa com 20 unidades.                                                                                              
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 37                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 38

  36    25,0000 UNIDADE    6166    ABRIDOR DE BOCA                                                                                                              
                                   Abridor de boca adulto e infantil com 02 unidades.                                                                           
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 38                                            ___________________ _______________ _________________                     

 136    15,0000 UNIDADE    23221   AFASTADOR EXPANSOR ADULTO                                                                                                    
                                   Afastador Expansor Expandex adulto.                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 38                                            ___________________ _______________ _________________                     

 137    15,0000 UNIDADE    23222   AFASTADOR EXPANSOR INFANTIL                                                                                                  
                                   Afastador Expansor Expandex infantil.                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 38                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 39

   1     5,0000 PECA       23908   CUBA REDONDA 08 X 04 CM                                                                                                      
                                   Cuba redonda inox 8 x 4 cm para assepsia - 240                                                                               
                                   ml. (SMS)                                                                                                                    
                                   LOTE 39                                            ___________________ _______________ _________________                     

  33    10,0000 UNIDADE    5737    PORTA ALGODAO INOX                                                                                                           
                                   Porta algodao em aco inox.                                                                                                   
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 39                                            ___________________ _______________ _________________                     

 173    50,0000 PECA       27444   BANDEJA INOX                                                                                                                 
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                                   Bandeja inox 22 x 12x 1,5cm.                                                                                                 
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 39                                            ___________________ _______________ _________________                     

 174    10,0000 PECA       27445   PORTA DETRITOS INOX                                                                                                          
                                   Porta detritos em aco inox, para guarda e dispensa                                                                           
                                   de algodao e outros materiais.                                                                                               
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 39                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 40

  50    50,0000 UNIDADE    6288    FLUOR GEL NEUTRO                                                                                                             
                                   Fluor gel neutro,  frasco de 200 ml.                                                                                         
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 40                                            ___________________ _______________ _________________                     

  51    10,0000 FRASCO     6289    FUCSINA BASICA 0,5% 100ML                                                                                                    
                                   Fucsina basica 0,5%, frasco c/ 100ml.                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 40                                            ___________________ _______________ _________________                     

  81    40,0000 TUBO       10612   PASTA PROFILATICA                                                                                                            
                                   Pasta profilatica - tubo com 90 g.                                                                                           
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 40                                            ___________________ _______________ _________________                     

 102   200,0000 UNIDADE    16102   FLUOR GEL                                                                                                                    
                                   Fluor gel acidulado, frasco 200 ml.                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 40                                            ___________________ _______________ _________________                     

 113    50,0000 CAIXA      16246   BICARBONATO                                                                                                                  
                                   Bicarbonato de sodio para uso odontologico,                                                                                  
                                   composicao: bicarbonato de sodio puro (99,6%),                                                                               
                                   anidro silicico,essencia,sabor,cada sache com                                                                                
                                   40 g, caixa com 15 saches.                                                                                                   
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 40                                            ___________________ _______________ _________________                     

 116   200,0000 FRASCO     20375   DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA                                                                                                  
                                   Clorhexidina - Solucao a 0,12% de Digluconato de                                                                             
                                   clorhexidina (frasco de 250 ml).                                                                                             
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 40                                            ___________________ _______________ _________________                     

 265    30,0000 FRASCO     33159   CLORHEXIDINA 2%                                                                                                              
                                   solucao a 2% de digluconato de clorhexidina                                                                                  
                                   (frasco 100 ml)                                                                                                              
                                   LOTE 40                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 41

  23    10,0000 UNIDADE    5703    CABO DE BISTURI DE ACO INOX                                                                                                  
Pregão 094/2015 fl. 40 de 67



                                   Cabo de bisturi numero 3.                                                                                                    
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

  27     5,0000 UNIDADE    5715    FORCEPS N.o 01                                                                                                               
                                   Forceps infantil 1.                                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

  28     5,0000 UNIDADE    5716    FORCEPS N. o 17                                                                                                              
                                   Forceps 17.                                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

  29     5,0000 UNIDADE    5719    FORCEPS N. o 69                                                                                                              
                                   Forceps 69.                                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

  30     4,0000 UNIDADE    5721    FORCEPS N. o 150                                                                                                             
                                   Forceps 150.                                                                                                                 
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

  34    10,0000 UNIDADE    5740    SINDESMOTOMO                                                                                                                 
                                   Sindesmotomo.                                                                                                                
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 119     2,0000 UNIDADE    20381   LIMA DE OSSO                                                                                                                 
                                   Lima para osso.                                                                                                              
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 139     4,0000 UNIDADE    23224   AFASTADOR DE FARABEUF                                                                                                        
                                   Afastador de Farabeuf.                                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 140    10,0000 UNIDADE    23225   AFASTADOR DE MINESOTA                                                                                                        
                                   Afastador de Minesota.                                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 142    10,0000 UNIDADE    23227   DESCOLADOR DE MOLT                                                                                                           
                                   Descolador de Molt n§ 2 - 4                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 144     5,0000 UNIDADE    23236   ALAVANCA APICAL RETA                                                                                                         
                                   Alavanca apical reta.                                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 145    15,0000 UNIDADE    23238   ALAVANCA RETA SELDIN                                                                                                         
                                   Alavanca reta Seldin.                                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 146     3,0000 UNIDADE    23239   ALAVANCA SELDIN 4D                                                                                                           
                                   Alavanca reta Seldin 4D.                                                                                                     
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     
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 147     3,0000 UNIDADE    23240   ALAVANCA SELDIN 4E                                                                                                           
                                   Alavanca Seldin 4E.                                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 148     2,0000 UNIDADE    23243   FORCEPS No 27                                                                                                                
                                   Forceps infantil 27.                                                                                                         
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 149     2,0000 UNIDADE    23244   FORCEPS No 44                                                                                                                
                                   Forceps infantil 44.                                                                                                         
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 150    10,0000 UNIDADE    23245   PORTA AGULHA                                                                                                                 
                                   Porta agulha Mayo Hegar 14cm.                                                                                                
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 151    25,0000 UNIDADE    23246   TESOURA CIRURGICA CURVA                                                                                                      
                                   Tesoura cirurgica curva pequena,                                                                                             
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 152    25,0000 UNIDADE    23247   TESOURA CIRURGICA RETA                                                                                                       
                                   Tesoura cirurgica reta pequena 10 cm.                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 165     5,0000 UNIDADE    25244   PINCA LUER GOIVA                                                                                                             
                                   Pinca Luer Goiva curva 16 cm.                                                                                                
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 171    10,0000 UNIDADE    27442   CURETAS DE LUCAS No85                                                                                                        
                                                                                                                                                                
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 172    15,0000 PECA       27443   PORTA AGULHA MATHIEU 17CM                                                                                                    
                                   Porta agulha Mathieu, 17 cm.                                                                                                 
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 190     2,0000 UNIDADE    33581   FORCEPS INFANTIL 17                                                                                                          
                                   Forceps infantil 17.                                                                                                         
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 191     6,0000 UNIDADE    33582   FORCEPS INFANTIL 69                                                                                                          
                                   Forceps infantil 69.                                                                                                         
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 217     8,0000 UNIDADE    33620   SUGADOR CIRURGICO METALICO                                                                                                   
                                   Sugador cirurgico metalico curvo.                                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 236     6,0000 UNIDADE    10785   PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO                                                                                                
                                   10 cm                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 239     5,0000 PECA       23893   PINCA KELLY RETA                                                                                                             
                                   Pinca Kelly hemostatica reta 14 cm.                                                                                          
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                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

 240     5,0000 PECA       23894   PINCA KELLY CURVA                                                                                                            
                                   Pinca Kelly hemostatica curva 14 cm.                                                                                         
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 41                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 42

   2    25,0000 UNIDADE    673     SERINGA ANESTESIA                                                                                                            
                                   Seringa carpule dobravel para anestesia.                                                                                     
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

  22    10,0000 UNIDADE    5702    BRUNIDOR DE ACO INOX N. o 33                                                                                                 
                                   Brunidor 33.                                                                                                                 
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

  24    25,0000 UNIDADE    5705    COLHER DE DENTINA                                                                                                            
                                   Colher de dentina 5.                                                                                                         
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     
  35    50,0000 UNIDADE    5741    SONDA EXPLORADA EM ACO INOX                                                                                                  
                                   Sonda exploradora em aco dupla n§ 5.                                                                                         
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

  46    50,0000 PECA       6271    CABO PARA ESPELHO                                                                                                            
                                   Cabo de espelho.                                                                                                             
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

  69    10,0000 PECA       6767    HOLLEMBACK                                                                                                                   
                                   Hollemback 3.                                                                                                                
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

  93     5,0000 UNIDADE    15106   CURETA MC CALL 17-18                                                                                                         
                                   Cureta MC Call 17-18.                                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

 153    15,0000 UNIDADE    23251   COLHER DE DENTINA 11 1/2                                                                                                     
                                   Colher de dentina 11 1/2.                                                                                                    
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

 154    20,0000 UNIDADE    23252   COLHER DE DENTINA 17                                                                                                         
                                   Colher de dentina 17.                                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

 155    10,0000 UNIDADE    23256   ESPATULA DE METAL N.o 70                                                                                                     
                                   Espatula de metal n§ 70 (dupla).                                                                                             
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     
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 156    10,0000 UNIDADE    23257   ESPATULA DE METAL No 36                                                                                                      
                                   Espatula de metal n§ 36.                                                                                                     
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

 157    30,0000 UNIDADE    23259   HOLLEMBACK 03S                                                                                                               
                                   Hollemback 3S.                                                                                                               
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

 158    25,0000 UNIDADE    23260   INSTRUMENTO DE INSERCAO                                                                                                      
                                   Instrumento para insercao espatula n§ 01.                                                                                    
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

 159    50,0000 UNIDADE    23261   PINCA CLINICA PARA ALGODAO                                                                                                   
                                   Pinca clinica para algodao n§ 17.                                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

 192    10,0000 UNIDADE    33583   CALCADOR DE WARD 1                                                                                                           
                                   Calcador de ward 1.                                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

 193    10,0000 UNIDADE    33584   CALCADOR DE WARD 2                                                                                                           
                                   Calcador de ward 2.                                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

 194     5,0000 UNIDADE    33585   EXTRATOR MC CALL 11-12                                                                                                       
                                   Extrator MC Call 11-12.                                                                                                      
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 42                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 43

  21 25000,0000 UNIDADE    2858    ESCOVA DENTAL                                                                                                                
                                   Escova dental adulta,(media) cerdas de nylon em                                                                              
                                   saquinhos, cabo reto, no minimo 28 a 36 tufos, no                                                                            
                                   minimo 4 fileiras                                                                                                            
                                   LOTE 43                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 44

  11 10000,0000 UNIDADE    1679    ESCOVA DENTAL JUNIOR CABO RETO                                                                                               
                                   Escova dental infantil, com cabeca                                                                                           
                                   pequena,arredondada,adequada a boca da                                                                                       
                                   crianca cerdas macias(aproximadamente 28 tufos,                                                                              
                                   cabo reto‡om apoio)-tamanho aproximado 15 cm                                                                                 
                                   LOTE 44                                            ___________________ _______________ _________________                     
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VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________
LOTE 45

  25  1200,0000 UNIDADE    5710    ESPELHO BUCAL                                                                                                                
                                   Espelho bucal n§ 05, autoclavavel, em aco inox,                                                                              
                                   embalagem individual.                                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 45 - APRESENTAR AMOSTRA EM TODOS ITENS DO                                                                               
                                   LOTE                                               ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 46

  49  6000,0000 UNIDADE    6286    FIO DENTAL                                                                                                                   
                                   Fio dental 25m.                                                                                                              
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 46                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 47

 267  1000,0000 FRASCO     30359   INDICADOR BIOLOGICO:                                                                                                         
                                   INDICADOR BIOLOGICO - Indicador biologico para                                                                               
                                   monitorar ciclos de esterilizacao a vapor.                                                                                   
                                   Composicao: frasco plastico contendo tira de papel                                                                           
                                   com esporos de Geobacillus stearothermophilus e                                                                              
                                   ampola de vidro selada com meio de cultura.                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 47                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 48

 167    35,0000 EMBALAGEM  26130   INDICADOR QUIMICO / EMULADOR                                                                                                 
                                   EMULADOR/INDICADOR QUIMICO - Emulador/integrador                                                                             
                                   Classe 6 Auto adesivo. Para monitorar ciclos de                                                                              
                                   esterilizacao a vapor. Contem 25 fitas de                                                                                    
                                   integradores de controle auto-adesivas.                                                                                      
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 48                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________
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LOTE 49

 235    40,0000 FRASCO     9851    SOLUCAO ENZIMATICA                                                                                                           
                                   Solucao concentrada enzimatica para limpeza de                                                                               
                                   cuspideiras, mangueiras de sugadores e linhas de                                                                             
                                   evacuacao de detritos. Nao corrosiva; proporciona                                                                            
                                   um aroma de limao no ambiente;                                                                                               
                                   Apresentacao: frasco de 1 litro.                                                                                             
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 49                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 50

 268    25,0000 UNIDADE    2647    OCULOS DE SEGURANCA                                                                                                          
                                   Oculos de seguranca inteirico com lente incolor,                                                                             
                                   em policarbonato, com espessura minima de 2mm,                                                                               
                                   tratamento de superficie anti-arranhoes e camada                                                                             
                                   anti-embacante atraves de banho de imersao                                                                                   
                                   permanente.                                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 50                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 51

 241  6000,0000 UNIDADE    1471    PASTA DENTAL                                                                                                                 
                                   Carbonato de calcio, lauril sulfato de sodio,                                                                                
                                   monofluorfosfato de sodio (1500 PPM), sacarina                                                                               
                                   sodica, sorbitol, carboximetil celulose de sodio,                                                                            
                                   metil e propil parabenos, composicao aromatica e                                                                             
                                   agua - tubo em plastico com 90 g                                                                                             
                                   LOTE 51                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 52

 112   500,0000 TUBO       16182   PASTA DENTAL INFANTIL                                                                                                        
                                   Pasta dental para criancas - sorbitol, silica,                                                                               
                                   lauril sulfato de sodio, polietilenoglicol,                                                                                  
                                   carboximetilcelulose, (500 PPM), sacarina sodica,                                                                            
                                   composicao aromatica, corante e agua-tubo plastico                                                                           
                                   com 90 g.                                                                                                                    
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 52                                            ___________________ _______________ _________________                     
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VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 53

  60  2000,0000 PACOTE     6314    ROLINHOS DE ALGODAO                                                                                                          
                                   rolinhos de algodao - pacote comm 100                                                                                        
                                   unidade.Obs.: Os roletes devem apresentar-se em                                                                              
                                   tamanho uniforme                                                                                                             
                                   LOTE 53  APRESENTAR AMOSTRA EM TODOS ITENS DO LOTE ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 54

 175     1,0000 UNIDADE    29845   SPRAY P/TESTE VITALIDADE                                                                                                     
                                   Spray para teste de vitalidade pulpar - frasco com                                                                           
                                   200 ml.                                                                                                                      
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 54                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 55

 125    50,0000 UNIDADE    20850   PINCEL PELO MARTA No02                                                                                                       
                                   Pincel pelo de Marta n§ 02.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 55                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 56

 141     2,0000 UNIDADE    23226   ALICATE PARA CORTAR FIO                                                                                                      
                                   Alicate para cortar fio de ortodontia.                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 56                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 57

 103    20,0000 TUBO       16104   VASELINA EM PASTA                                                                                                            
                                   Vaselina em pasta - tubo com 30 g.                                                                                           
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 57                                            ___________________ _______________ _________________                     
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VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 58

 160     1,0000 KIT        23264   MATRIZ METALICA INDIVIDUAL                                                                                                   
                                   O sistema de matrizes seccionais, indicado para                                                                              
                                   restauraes Classe II, composto por matrizes                                                                                  
                                   pr-formadas e grampos para a sua fixao. As                                                                                   
                                   extremidades dos grampos so dotadas de protetores                                                                            
                                   de silicone que proporcionam melhor adaptao do                                                                               
                                   conjunto. Apresentao: Kit - 50 matrizes sortidas +                                                                           
                                   2 grampos + 8 protetores                                                                                                    
                                   LOTE 58                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 59

  16     3,0000 UNIDADE    1704    PEDRA AFIAR INST.TIPO ARKANSAS                                                                                               
                                   Pedra para afiar.                                                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 59                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 60

  82     1,0000 UNIDADE    13949   ARCO DE YOUNG                                                                                                                
                                   Arco de Young.                                                                                                               
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     
 
  85     1,0000 UNIDADE    13961   PERFURADOR LENCOL DE BORRACHA                                                                                                
                                   Perfurador de lencol de borracha.                                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

  86     1,0000 UNIDADE    13962   PINCA PORTA-GRAMPO                                                                                                           
                                   Pinca porta grampo.                                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 195     1,0000 UNIDADE    33588   GRAMPO PARA ISOLAMENTO 211                                                                                                   
                                   Grampo para isolamento 211.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 196     1,0000 UNIDADE    33593   GRAMPO PARA ISOLAMENTO 212 R                                                                                                 
                                   Grampo para isolamento 212 R.                                                                                                
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 197     1,0000 UNIDADE    33595   GRAMPO PARA ISOLAMENTO 212 L                                                                                                 
                                   Grampo para isolamento 212 L.                                                                                                
                                   (SMS)                                                                                                                        

Pregão 094/2015 fl. 48 de 67



                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 198     1,0000 UNIDADE    33597   GRAMP0O PARA ISOLAMENTO 14                                                                                                   
                                   Grampo para isolamento 14.                                                                                                   
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 199     1,0000 UNIDADE    33598   GRAMPO PARA ISOLAMENTO 200                                                                                                   
                                   Grampo para isolamento 200.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 200     1,0000 UNIDADE    33600   GRAMPO PARA ISOLAMENTO 201                                                                                                   
                                   Grampo para isolamento 201.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 201     1,0000 UNIDADE    33601   GRAMPO PARA ISOLAMENTO 202                                                                                                   
                                   Grampo para isolamento 202.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 202     1,0000 UNIDADE    33602   GRAMPO PARA ISOLAMENTO 203                                                                                                   
                                   Grampo para isolamento 203.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 203     1,0000 UNIDADE    33603   GRAMPO PARA ISOLAMENTO 204                                                                                                   
                                   Grampo para isolamento 204.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 204     1,0000 UNIDADE    33604   GRAMPO PARA ISOLAMENTO 205                                                                                                   
                                   Grampo para isolamento 205.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 205     1,0000 UNIDADE    33605   GRAMPO PARA ISOLAMENTO 206                                                                                                   
                                   Grampo para isolamento 206.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 206     1,0000 UNIDADE    33606   GRAMPO PARA ISOLAMENTO 207                                                                                                   
                                   Grampo para isolamento 207.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 207     1,0000 UNIDADE    33607   GRAMPO PARA ISOLAMENTO 208                                                                                                   
                                   Grampo para isolamento 208.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 208     1,0000 UNIDADE    33608   GRAMPO PARA ISOLAMENTO 209                                                                                                   
                                   Grampo para isolamento 209.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     

 209     1,0000 UNIDADE    33609   GRAMPO PARA ISOLAMENTO                                                                                                       
                                   Grampo para isolamento 210.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 60                                            ___________________ _______________ _________________                     
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VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 61

  70    10,0000 CAIXA      6780    LENCOL DE BORRACHA                                                                                                           
                                   Lencol de borracha tamanho 13,5 cm x 13,5 cm                                                                                 
                                   Apresentacao: caixa com 26 unidades embaladas                                                                                
                                   individualmente.                                                                                                             
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 61                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 62

 131    10,0000 UNIDADE    23213   REMOVEDOR DE MANCHAS                                                                                                         
                                   Removedor de manchas, amolecedor de tartaro, vidro                                                                           
                                   com 30 ml.                                                                                                                   
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 62                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 63

 253     8,0000 UNIDADE    6134    AMALGAMADOR                                                                                                                  
                                   APARELHO AMALGAMADOR - Aparelho batedor de limalha                                                                           
                                   e mercurio encapsulados para o sistema de capsula                                                                            
                                   padrao; modulo de alimentacao com motor bifasico;                                                                            
                                   duas correias transmitem 4.200 oscilacoes por                                                                                
                                   minuto as garras de fixacao da capsula; painel de                                                                            
                                   controle composto por teclas com inscricoes de                                                                               
                                   funcionamento e um display indicador de tempo de                                                                             
                                   batimento; tempo de trituracao programavel, no                                                                               
                                   minimo, entre 0 a 16 segundos com divisao de 1 em                                                                            
                                   1 segundo; tampa de protecao em acrilico; sistema                                                                            
                                   de garras de fixacao da capsula em aco                                                                                       
                                   inoxidavel,temperadas e polidas, chave de                                                                                    
                                   liga/desliga; tensao de entrada 110/220 V.                                                                                   
                                   Garantia de no minimo um ano.                                                                                                
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 63                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 64

 252     8,0000 UNIDADE    5565    APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Aparelho com diodo emissor de luz unico para                                                                                 
                                   fotoativacao de agentes clareadores e                                                                                        
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                                   fotopolimerizacao de resinas compostas;constituido                                                                           
                                   de modulo de alimentacao, peca de mao e ponteira;                                                                            
                                   dispositivo multi-tensao entre 100 a 240 VCA;saida                                                                           
                                   continua de 12 VCD;peca de mao interligada ao                                                                                
                                   modulo de alimentacao;programacao do tempo atraves                                                                           
                                   de dispositivo pre-selecionado de 10 em 10 seg.,                                                                             
                                   ate 100 segundos, emitindo um bip sonoro a cada 10                                                                           
                                   segundos; potencia luminosa programavel                                                                                      
                                   gradualmente                                                                                                                 
                                   em tres niveis,com minima de 500                                                                                             
                                   mW/cm2;concentracao                                                                                                          
                                   da luz emitida no intervalo do comprimento de                                                                               
                                   onda de 450 a 480 nm; luz fria; ponteira condutora                                                                           
                                   de luz para fotopolimerizacao em acrilico, com                                                                              
                                   diametro de 10mm e comprimento de 99,4 mm; chave                                                                             
                                   geral liga/desliga.                                                                                                          
                                   Prazo de Garantia: 12 (doze) meses                                                                               
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 64                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________
LOTE 65

 245     6,0000 UNIDADE    2588    AUTOCLAVE                                                                                                                    
                                   AUTOCLAVE-42 LITROS-Autoclave para esterilizacao                                                                             
                                   a vapor, com camara inox, modelo horizontal,                                                                                 
                                   capacidade de 42 litros, medidas internas 30 x 60                                                                            
                                   cm (DxP) e medidas externas 49 x 54 x 61 cm                                                                                  
                                   (AxLxP),com desaceleracao automatica,                                                                                        
                                   despressurizacao automatica, potencia 2200Watts,                                                                             
                                   voltagem 110 ou 220 V, garantia de, no minimo,                                                                               
                                   dois anos. Acessorios minimos: tres bandejas, um                                                                             
                                   suporte, copograduado, fusivel, bracadeira,                                                                                  
                                   mangueira e manual de instrucao.                                                                                             
                                   Consumo de energia 500 Watts a cada ciclo, com                                                                               
                                   certificacao ISO 9001 e 14001.                                                                                               
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 65                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 66

 263     8,0000 UNIDADE    3285    COMPRESSOR ODONTOLOGICO                                                                                                      
                                   COMPRESSOR - Compressor de ar que atenda                                                                                     
                                   simultaneamente 2consultorios odontologicos.Isento                                                                           
                                   de oleo. Silencioso, com nivel sonoro ate 65 Db.                                                                             
                                   Deslocamento teorico (fluxo de ar): minimo de 304                                                                            
                                   litros/min. Reservatorio com revestimento interno                                                                            
                                   antioxidante. Acompanha filtro de  ar com                                                                                    
                                   regulador de pressao. Dois  manometros, um para                                                                              
                                   verificar a pressao interna do reservatorio e                                                                                
                                   outro para pressao na saida do ar. O4 pistoes.                                                                               
                                   Capacidade: minimo de 60 litros. Dois protetores d                                                                           
                                   sobrecarga (termino), um para cada motor.                                                                                    
                                   Pressostato com chave geral. Drenagem do                                                                                     
                                   reservatorio de facil acesso. Mangotes do motor                                                                              
                                   metalicos flexiveis. Tensao a definir na entrega.                                                                            
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                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 66                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 67

 243     8,0000 UNIDADE    28      EQUIPO ODONTOLOGICO                                                                                                          
                                   Equipo odontologico tipo kart, com base movel                                                                                
                                   sobre                                                                                                                        
                                   quatro rodizios duplos; base e coluna com linhas                                                                             
                                   arredondadas; corpo em poliestireno; partes                                                                                  
                                   metalicas, capas de cantos arredondados, pintadas                                                                            
                                   com tinta lisa,de alto brilho;selecao automatica                                                                             
                                   das pontas atraves de bloco de acionamento                                                                                   
                                   pneumatico; mangueiras lisas, leves e flexiveis;                                                                             
                                   suporte de pontas em peca unica separada do corpo                                                                            
                                   equipo com capa removivel; terminal de pontas com                                                                            
                                   uma seringa triplice; bico curvo, removivel e                                                                                
                                   esterilizavel em autoclave; dois terminais tipo                                                                              
                                   borden, sendo um para o alta rotacao e outro para                                                                            
                                   o baixa rotacao; torneira do spray do alta rotacao                                                                           
                                   localizada no proprio corpo do terminal; puxadores                                                                           
                                   bilaterais incorporados ao corpo do equipo;                                                                                  
                                   bandeja removivel; fabricada em aco inox;                                                                                    
                                   reservatorio de agua; capacidade de 1000 ml, para                                                                            
                                   o "Sistema Potavel";valvula reguladora de pressao                                                                            
                                   ar; pedal unico, pneumatico, de acionamento                                                                                  
                                   progressivo para comando das pecas de mao.                                                                                   
                                   Obs.:A montagem deve ocorrer pela empresa                                                                                    
                                   ganhadora da licitacao.                                                                                                      
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 67                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 68

 256     8,0000 UNIDADE    20612   SELADORA                                                                                                                     
                                   Seladora para selagem de envelopes/embalagens                                                                                
                                   proprias para esterilizacao (plastico/papel).                                                                                
                                   Apresenta dispositivo eletronico de controle de                                                                              
                                   temperatura. Possui sistema integrado de corte e                                                                             
                                   suporte para embalagem tubular. Espessura de                                                                                 
                                   selagem 10 mm, area de selagem de 25 cm.Disponivel                                                                           
                                   em 127 ou 220 V. 1ano de garantia.                                                                                           
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 68                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 69

 246    20,0000 UNIDADE    2603    NEGATOSCOPIO                                                                                                                 
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                                   Leve, pratico e de facil manuseio e higienizacao.                                                                            
                                   Permite tres posicoes de trabalho (parede, mesa ou                                                                           
                                   inclinado). Possui chave seletora de voltagem                                                                                
                                   (Bivolt - 110v/220v). Possui uma lampada                                                                                     
                                   fluorescente de 8 watts proporcionando luz branca                                                                            
                                   e homogenea em toda a superficie do visor. Possui                                                                            
                                   alta luminosidade sem area de sombra. Utiliza                                                                                
                                   reator eletronico o que proporciona maior                                                                                    
                                   durabilidade, economia de energia e acendimento                                                                              
                                   instantaneo das lampadas, alem de nao gerar ruidos                                                                           
                                   nem aquecimento. O visor possui a superficie                                                                                 
                                   totalmente plana para facilitar a tracagem com                                                                               
                                   regua.  Corpo e base em PSAI - Resistente a                                                                                  
                                   impacto e nao enferruja.Nao existe risco de choque                                                                           
                                   eletrico para o usuario, pois o proprio material                                                                             
                                   ja e um isolante.                                                                                                            
                                   Garantia de dois anos direto da fabrica.                                                                                     
                                   Especificacoes Tecnicas Alimentacao: 127/220 V                                                                               
                                   Frequencia: 50/60 Hz Altura: 19 CM Largura: 37,5 C                                                                           
                                   Espessura: 4,5 CM area Visivel: 15 x 30 CM Peso                                                                              
                                   Liquido: 0,550 Kg Consumo: 8 W Garantia: 2 anos.                                                                             
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 69                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 70

 251     5,0000 UNIDADE    5564    CANETA DE ALTA ROTACAO                                                                                                       
                                   CANETA DE ALTA ROTACAO: Conexao tipo Borden, dois                                                                            
                                   furos;corpo em aluminio anodizado natural;turbina                                                                            
                                   balanceada com uma rotacao de 400.000 rpm + ou -                                                                             
                                   15%; montada sobre aneis de borracha sintetica;                                                                              
                                   cabeca menor que os sistemas convencionais; spray                                                                            
                                   triplo para refrigeracao da broca; sistema para a                                                                            
                                   operacao de retirada ou colocacao de brocas, com                                                                             
                                   pressao mecanica sobre o conjunto interno da                                                                                 
                                   cabeca, o que elimina as inconveniencias do                                                                                  
                                   saca-brocas, consumo de ar de 42,0 l/min + ou - 2                                                                            
                                   pressao de trabalho de 30 psi + ou - 2; acompanha                                                                            
                                   borracha de vedacao da conexao, agulha para                                                                                  
                                   desobstrucao do spray,oleo lubrificante;                                                                                     
                                   esterilizacao atraves de autoclave ate 135§ C e                                                                              
                                   2,2 bar.                                                                                                                     
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 70                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 71

 255     6,0000 UNIDADE    15101   APARELHO DE PROFILAXIA                                                                                                       
                                   CONJUNTO APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM E JATO DE                                                                           
                                    BICARBONATO -                                                                                                               
                                   Aparelho conjugado de ultrassom piezoeletrico p/                                                                             
                                   profilaxia do calculo e jato de bicarbonato de sod                                                                           
                                   para remocao do biofilme nao mineralizado;                                                                                   
                                   circuito                                                                                                                     
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                                   eletronico com estabilizador de frequencia; painel                                                                           
                                   com controles do sistema, chave seletora do                                                                                  
                                   ultrassom ou jato de bicarbonato, chave seletora                                                                             
                                   de potencia do ultrassom e chave de regulagem da                                                                             
                                   bomba peristaltica;tanque do reservatorio de liqui                                                                           
                                   irrigante acoplado e removivel;peca de mao do                                                                                
                                   ultrassom; transdutor ceramico piezoeletrico,                                                                                
                                   gerando vibracoes ultra-sonicas entre 24 a 30 kHz                                                                            
                                   ñ 5; duas capas protetoras do transdutor ou dois                                                                             
                                   transdutores, removiveis, esterilizaveis em                                                                                  
                                   autoclave at 135§ C; acompanham tres tips para                                                                               
                                   remocao do calculo e duas chaves para instalacao                                                                             
                                   dos                                                                                                                          
                                   tips, com prolongador de protecao; reservatorio de                                                                           
                                   bicarbonato de sodio com tampa transparente; peca                                                                            
                                   de                                                                                                                           
                                   mao do jato de bicarbonato removivel e                                                                                       
                                   esterilizavel                                                                                                                
                                   em autoclave; capas do ultrassom,peca de mao do                                                                              
                                   jato de bicarbonato e mangueiras de ar e agua com                                                                            
                                   sistema de protecao biocida; filtro de ar para                                                                               
                                   drenagem da umidade do ar; pedal unico de                                                                                    
                                   acionamento; dispositivo multi-tensao com                                                                                    
                                   comutacao automatica entre 99 e 242 VCA - 50/60                                                                              
                                   Hz.                                                                                                                          
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 71                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 72

 262     1,0000 UNIDADE    36323   COMPRESSOR PARA ODONTOLOGIA                                                                                                  
                                   Deslocamento efetivo (pcm) 15,1                                                                                              
                                   Deslocamento teorico (l/m) 566                                                                                               
                                   Deslocamento teorico (pcm) 20                                                                                                
                                   Diametro de saida (pol) 1/2                                                                                                  
                                   Dimensao L x A x C (mm) 540 x 1020 x 1700                                                                                    
                                   Numero de estagio2                                                                                                           
                                   Numero de pistao 2-V                                                                                                         
                                   Numero de polos 2                                                                                                            
                                   Opcoes de alimentacao Trifasico                                                                                              
                                   Opcoes de tensao (V)220/380V, 380/660V, 220/380/44                                                                           
                                   Peso Bruto (Kg)221                                                                                                           
                                   Peso Liquido (Kg)170                                                                                                         
                                   Pressao de operacao maxima (psi)175                                                                                          
                                   Pressao de operacao minima (psi)135                                                                                          
                                   Regime de trabalho Intermitente                                                                                              
                                   Rpm1050                                                                                                                      
                                   Ruido (dB A)84                                                                                                               
                                   Tempo de carga do reservatorio 6 20"                                                                                         
                                   Tipo de motorA                                                                                                               
                                   Volume de oleo (ml)900                                                                                                       
                                   Volume do reservatorio (Litros)261                                                                                           
                                   LOTE 72                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________
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LOTE 73

 109    10,0000 UNIDADE    16115   PONTAS P/ APARELHO ULTRA SOM                                                                                                 
                                   Pontas de ultrassom G1 universal - para remocao de                                                                           
                                   tartaro com o objetivo de encaixar em aparelho da                                                                            
                                    Gnatus existente em nosso setor.                                                                                            
                                   Recomendado para tratamento de casos simples e                                                                               
                                   remocao de tartaro supra gengival.                                                                                           
                                   LOTE 73                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________
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LOTE 74

 122    10,0000 UNIDADE    20385   PONTAS P/APARELHO ULTRA-SOM                                                                                                  
                                   Pontas de ultrassom G3 - para remocao de tartaro                                                                             
                                   com o objetivo de encaixar em aparelho da Gnatus                                                                             
                                   existente em nosso setor.                                                                                                    
                                   Inserto ideal para iniciar o tratamento dos dentes                                                                           
                                   anteriores. Projetado para a remocao de calculos                                                                            
                                   subgengivais. Pode ser usado em furcas.                                                                                      
                                   LOTE 74                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

 LOTE 75

 219    10,0000 UNIDADE    36268   PONTAS ULTRASSOM PERIO E                                                                                                     
                                   Pontas de ultrassom Perio E - para remocao de tart                                                                           
                                    com o objetivo de encaixar em aparelho da Dabi                                                                              
                                   Atlante existente em nosso setor.                                                                                            
                                   Remocao de tartaro nas faces vestibulares,                                                                                   
                                   linguais ou cervicais dos dentes anteriores.                                                                                 
                                   LOTE 75                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

 LOTE 76

 220    15,0000 UNIDADE    36269   PONTAS ULTRASSOM P4                                                                                                          
                                   Pontas de ultrassom P4 - para remocao de tartaro                                                                             
                                   com o objetivo de encaixar em aparelho da ALT                                                                                
                                   existente em nosso setor.                                                                                                    
                                   LOTE 76                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

 LOTE 77

 257     1,0000 UNIDADE    23289   BOMBA A VACUO                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                   Bomba  vacuo - Uso cirurgico - Facilidade de                                                                                 
                                   manuseio e transporte pelas dimensoes reduzidas e                                                                            
                                   pouco peso.Leve e Versatil. Acompanha conjunto                                                                               
                                   completo de acessorios para uso cirurgico.Frasco                                                                             
                                   coletor de plastico autoclavavel com capacidade de                                                                           
                                   3,25 litros                                                                                                                  
                                   LOTE 77                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________
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 LOTE 78

 258     5,0000 UNIDADE    26132   MINI-INCUBADORA                                                                                                              
                                   MINI-INCUBADORA - Ideal para testar o processo de                                                                            
                                   esterilizacao a vapor no ciclo de 24 ou 48 horas.                                                                            
                                   Capacidade para incubar ate 4 indicadores                                                                                    
                                   biologicos. Voltagem automatica. Garantia de no                                                                              
                                   minimo um ano.                                                                                                               
                                   Capacidade para: 4 indicadores biologicos                                                                                    
                                   Peso: 240g                                                                                                                   
                                   Espaco livre total:15 cm para cada lado                                                                                      
                                   Espaco livre para a abertura da tampa: 12 cm                                                                                 
                                   Dimensoes extras(cm): 8,7 (altura) x 7,6(diametro)                                                                           
                                   Dimensoes tampa (cm): 3,3 (altura) x 7 (diametro)                                                                            
                                   Voltagem: 90 - 253V ~ monofasico                                                                                             
                                   Frequencia: 50/60 Hz                                                                                                         
                                   Potencia: 10 Watts                                                                                                           
                                   Consumo de energia: 10 Watts hora                                                                                            
                                   Temperatura Maxima: 60 §C                                                                                                    
                                   Temperatura de trabalho adequada: 15 §C a 40 §C                                                                              
                                   Altitude de trabalho adequada: At 2.000 m                                                                                    
                                   Registro ANVISA: Isento.                                                                                                     
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 78                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

 LOTE 79

 218     5,0000 UNIDADE    33623   PASTAS ACABAMENTO-POLIMENTO                                                                                                  
                                   Conjunto de 2 pastas indicadas para o acabamento                                                                             
                                   inicial e polimento preliminar de resinas e outros                                                                           
                                   materiais restauradores.Combinam em sua formulacao                                                                           
                                   as propriedades lubrificantes do Carbowax e                                                                                  
                                   abrasivos de alta dureza, que para a pasta I sao                                                                             
                                   de granulacao media e para a II sao de granulacao                                                                            
                                   fina.                                                                                                                        
                                   A pasta I  indicada para o acabamento inicial da                                                                             
                                   superficie e a pasta II  indicada para o polimento                                                                           
                                   preliminar ao polimento final com as pastas de                                                                               
                                   granulacao extra fina. Pasta a base de oxido de                                                                              
                                   aluminio - A pasta I apresenta aproximadamente 80                                                                            
                                   microns e a pasta II aproximadamente 30 microns.                                                                             
                                   Formas de apresentacao:Embalagem contendo 1seringa                                                                           
                                   de pasta I com 4g e 1 seringa de pasta II contendo                                                                           
                                   4 g.                                                                                                                         
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 79                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

 LOTE 80

 210     5,0000 UNIDADE    33610   DISCO DE POLIMENTO RESINA                                                                                                    
                                   Disco de polimento de resina tipo softlex                                                                                    
                                   granulacao media - embalagem com 30 unidades.                                                                                
                                   (SMS)                                                                                                                        
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                                   LOTE 80                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 81

 211     2,0000 UNIDADE    33611   PAVIO PARA LAMPARINA                                                                                                         
                                   Pavio para lamparina com 12 unidades.                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 81                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 82

 212     5,0000 UNIDADE    33612   DISCO DE FELTRO P/POLIMENTO                                                                                                  
                                   Disco de feltro para polimento com pasta de                                                                                  
                                   polimento dental.                                                                                                            
                                   Apresentacao: Embalagem contendo 12 discos de                                                                                
                                   feltro com 08 mm.                                                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 82                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 83

  13    25,0000 UNIDADE    1685    GESSO ESPECIAL                                                                                                               
                                   Gesso especial - Pote (unidade) com 5 kg de gesso                                                                            
                                   especial tipo IV de baixa expansao,                                                                                          
                                   microgranulado,de alta dureza, menor relacao                                                                                 
                                   agua/po, com maior lisura superficial.                                                                                       
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 83                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 84

 108   125,0000 PACOTE     16114   GESSO PEDRA                                                                                                                  
                                   Gesso pedra - Tipo III amarelo, embalagem de 1                                                                               
                                   kg,material de presa rapida para modelos, de boa                                                                             
                                   resistencia mecanica.                                                                                                        
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 84                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________
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LOTE 85

 221    10,0000 UNIDADE    36270   PLACA DE CURVA SPEE                                                                                                          
                                   Placa de curva de Spee. (superior e inferior -                                                                               
                                   par)                                                                                                                         
                                   LOTE 85                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 86

 222     5,0000 UNIDADE    36271   PEDRA TRIMMERS SCHELBLE                                                                                                      
                                   Pedra trimmers schelble tipo pera                                                                                            
                                   LOTE 86                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 87

 223     3,0000 EMBALAGEM  36272   DISCO DE FELTRO MEIA MACIA                                                                                                   
                                   Disco de feltro meia macia. Embalagem com 12                                                                                 
                                   unidades                                                                                                                     
                                   LOTE 87                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 88

 224     2,0000 UNIDADE    36273   ESCOVA P/TORNO SIMPLES                                                                                                       
                                   Escova para torno simples. Para acabamento de                                                                                
                                   cermicas e metais                                                                                                            
                                   LOTE 88                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 89

 225     5,0000 UNIDADE    36274   MANDRIL PARA TIRA EM LIXA                                                                                                    
                                   Mandril para tira em lixa                                                                                                    
                                   LOTE 89                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 90
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 226    12,0000 UNIDADE    36275   MANDRIL P/PECA DE MAO                                                                                                        
                                   Mandril para pea de mo - Produzido em ao                                                                                     
                                   inox.Tamanho de 47,0mm - Embalagem contendo uma                                                                              
                                   unidade.                                                                                                                     
                                   LOTE 90                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 91

 227    40,0000 UNIDADE    36276   DISCO DE CARBORUNDUM                                                                                                         
                                   Disco de carborundum - Abrasivo em oxido de alumin                                                                           
                                    com cobertura de ceramica especial.  Cor: Marrom.                                                                           
                                    Corte rapido.  Resistentes e duraveis. Embalagem                                                                            
                                    com 10 unidades.                                                                                                            
                                   LOTE 91                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 92

 228     2,0000 UNIDADE    36277   RODA DE FELTRO P/POLIMENTO                                                                                                   
                                   Roda de feltro de pano utilizada em moto esmeril                                                                             
                                   indicada para polimento com pasta abrasiva.                                                                                  
                                   Dimetro 6", espessura 5/8", furo «"                                                                                          
                                   LOTE 92                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 93

266     1,0000 UNIDADE    4970    ISQUEIRO                                           ___________________ _______________ _________________
                                  LOTE 93

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 94

 229     2,0000 FRASCO     36279   LIQUIDO RESINA ACRILICA                                                                                                      
                                   monometro de metacrilato autopolimerizavel                                                                                   
                                   frasco com 120 ml                                                                                                            
                                   LOTE 94                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

Pregão 094/2015 fl. 60 de 67



LOTE 95

 230     2,0000 FRASCO     36280   POR RESINA ACRILICA INCOLOR                                                                                                  
                                   autopolimerizavel composta de                                                                                                
                                   polimetacrilato,peroxido de benzoila,pigmentos                                                                               
                                   biocompativeis                                                                                                               
                                   frasco com 80 g                                                                                                              
                                   LOTE 95                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 96

 231     2,0000 FRASCO     36281   PO RESINA ACRILICA ROSA                                                                                                      
                                   autopolimerizavel                                                                                                            
                                   frasco com 78 g                                                                                                              
                                   LOTE 96                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 97

 232     2,0000 FRASCO     36282   PO RESINA ACRILICA COR 62                                                                                                    
                                   autopolimerizavel                                                                                                            
                                   frasco com 78 g                                                                                                              
                                   LOTE 97                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 98

  71     4,0000 UNIDADE    6814    PAPEL CARBONO ARTICULACAO                                                                                                    
                                   Papel carbono articulao - rolo de papel carbono                                                                              
                                   articular accu film II com 280 folhas, fino com                                                                              
                                   espessura de 0,02 milimetros, 10 centmetros de                                                                               
                                   comprimento por folha, no borra.                                                                                             
                                   LOTE 98                                            ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 99

   4   200,0000 UNIDADE    1658    ALGINATO                                                                                                                     
                                   Alginato - pacote (unidade) de alginato com 410 g                                                                            
                                   para impressoes com clorexidina, presa normal tipo                                                                           
                                   II, material bicromatico, com sabor agradavel, boa                                                                           
                                   elasticidade e compatibilidade com o gesso.                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 99                                            ___________________ _______________ _________________                     
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VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 100

 184    20,0000 UNIDADE    32187   CERA 7                                                                                                                       
                                   Cera 7 (unidade) caixa com 225g, com 18 laminas,                                                                             
                                   espessura 1,13mm, cor vermelha. Composicao                                                                                   
                                   hidrocarboretos, oleo mineral e corante, produzida                                                                           
                                    por processo tempera e laminacao                                                                                            
                                   LOTE 100                                           ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 101

 185    20,0000 UNIDADE    32188   CERA UTILIDADE                                                                                                               
                                   Cera de utilidade (unidade) caixa com 225g, com 5                                                                            
                                   laminas, espessura de 5 mm, cor vermelha.                                                                                    
                                   Composicao: hidrocarboretos,                                                                                                 
                                   oleo mineral e corante,                                                                                                      
                                   produzidas por processo de tempera e laminacao.                                                                              
                                   LOTE 101                                           ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 102

  14    10,0000 KIT        1691    MOLDEIRA PERFURADA,TAM. ADULTO                                                                                               
                                                                                                                                                                
                                   Moldeira Adulto Alumnio Perfurada com 09 unidades                                                                            
                                   - So utilizadas com intuito de reproduzir a arcada                                                                           
                                    do paciente utilizando como material de moldagem                                                                            
                                   alginatos ou outros materiais de impresso.                                                                                   
                                   LOTE 102                                           ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 103

 186     5,0000 UNIDADE    32337   BROCA CARBIDE 1507                                                                                                           
                                   tungstenio para peca de mao tipo maxcut.                                                                                     
                                   LOTE 103                                           ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 104
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 187     5,0000 UNIDADE    32338   BROCA CARBIDE 1509                                                                                                           
                                   tungstenio para peca de mao tipo maxcut.                                                                                     
                                   LOTE 104                                           ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 105

 259     2,0000 UNIDADE    33619   ESCOVODROMO PORTATIL                                                                                                         
                                   Escovodromo portatil com 06 pias composto por:                                                                               
                                   06 espelhos com suporte em forma de boca de PVC                                                                              
                                   expandido rigido de espuma homogenea e celulas                                                                               
                                   fechadas que impedem a passagem de agua;                                                                                     
                                   06 placas personalizadas com o nome da Instituicao                                                                           
                                   de 49,5 x 30 cm;                                                                                                             
                                   03 reservatorios para agua potavel de PVC de                                                                                 
                                   engenharia de materia-prima pura e atoxica,                                                                                  
                                   proprias para acondicionamento de agua, pois nao                                                                             
                                   deixa odores. Capacidade para 15 litros medindo 35                                                                           
                                   x 26 x 26 cm, com torneira de nylon de engenharia                                                                            
                                   que resiste a fortes impactos sem danificar e                                                                                
                                   possui em seu interior aneis O`ring de borracha                                                                              
                                   nitrilica. Possui aneis de vedacao flexiveis;                                                                                
                                   06 pias de polipropileno de 34,5 x 26 x 20 cm.                                                                               
                                   Com  tubo extensivo de polipropileno,                                                                                        
                                   material nao aderente a gordura, peca unica que                                                                              
                                   evita vazamentos;06 suportes metalicos de 1,72 x                                                                             
                                   60 cm, com pinturaem epoxi branco; 03 suportes                                                                               
                                   metalicos com duas bases cada, com 33 x 32 x 91                                                                              
                                   cm, e pintura em epoxi branco.                                                                                               
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 105                                           ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 106

 213     3,0000 UNIDADE    33613   BICHO DE PELUCIA                                                                                                             
                                   Bicho de pelucia de altura media de 40 cm,contendo                                                                           
                                   macro arcada superior e inferior inquebravel,macro                                                                           
                                   escova de 36 cm, macro espelho de 36 cm e bolsa                                                                              
                                   para transporte.                                                                                                             
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 106                                           ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 107

 244     1,0000 UNIDADE    32979   MESA INFANTIL                                                                                                                
                                   Mesa infantil de madeira medindo 57,5 x 50 cm de                                                                             
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                                   largura e 47 cm de altura, 04 cadeiras que medem                                                                             
                                   45,6 x 25 cm, sendo a tampa com jogo sobre Saude                                                                             
                                   Bucal, o jogo mede 45,5 x 46 cm, acompanha 02                                                                                
                                   dados e 04 peoes.                                                                                                            
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 107                                           ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 108

 214     1,0000 UNIDADE    33614   RELOGIO MOLAR DE PAREDE                                                                                                      
                                   Relogio de parede molar extra grande com desenho                                                                             
                                   de escova, fio e creme.                                                                                                      
                                   (SMS)                                                                
                                   LOTE 108                                           ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 109

 215     5,0000 UNIDADE    33616   MACRO MAXI MODELO ESCOVACAO                                                                                                  
                                   Macro maxi modelo escovacao com arcada superior,                                                                             
                                   arcada inferior, lingua e articulador metalico                                                                               
                                   flexivel,que permite posicionar na oclusao tipo I                                                                            
                                   oclusao tipo II,oclusao tipo IIIe mordida cruzada                                                                            
                                   Ideal para treinamento de escovacao dentaria, de                                                                             
                                   lingua e uso de fio dental.                                                                                                  
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 109                                           ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 110

 216     1,0000 UNIDADE    33618   COROAS TRANSPARENTES                                                                                                         
                                   Coroas transparentes produzidas para todos os                                                                                
                                   dentes permanentes e para os deciduos anteriores                                                                             
                                   superiores, sempre em 3 dimensoes diferentes. A                                                                              
                                   anatomia das coroas foi desenvolvida de forma tal                                                                            
                                   que com pequenos ajustes o trabalho adquire a                                                                                
                                   anatomia do paciente. Agilizam trabalhos de                                                                                  
                                   construcao de provisorios,restauracoes Classe IV e                                                                           
                                   reconstrucoes coronarias em pacientes infantis.                                                                              
                                   Composicao: cloreto de polivinila. Descartaveis.                                                                             
                                   Apresentacao: caixa com 64 unidades de coroas                                                                                
                                   deciduos.                                                                                                                    
                                   (SMS)
                                    LOTE 110                                          ___________________ _______________ _________________                     
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VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 111

 238    80,0000 CAIXA      19004   MONOFILAMENTO No 4-0                                                                                                         
                                   Fio de sutura nylon 4.0: Indicado para uso em                                                                                
                                   aproximacao de tecidos internos, ligaduras e                                                                                 
                                   suturas                                                                                                                      
                                   de pele. Com agulha CT 1/2 - 1,5cm. Comprimento                                                                             
                                   fio:45cm.Fio nao-absorvivel.Monofilamento.                                                                                   
                                   Esterilizado por oxido de etileno. Validade: 5                                                                               
                                   anos. Caixa com 24 unidades.                                                                                                 
                                   LOTE 111                                           ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 112

 234    20,0000 UNIDADE    36328   PONTA SHOFU CHAMA                                                                                                            
                                   LOTE 112                                           ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 113

 260     5,0000 UNIDADE    36321   BOMBA A VACUO ODONTOLOGICA                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Sistema de succao de alta potencia que oferece ao                                                                            
                                   profissional, melhor desempenho e visibilidade;                                                                              
                                   Indispensvel para o controle de infeccao no                                                                                  
                                   consultorio e a assepsia da cavidade bucal do                                                                                
                                   paciente, pois aspira e drena os residuais do meio                                                                           
                                   bucal para fora do consultorio; motor de 1/2 HP                                                                              
                                   com potencia consumida de 375 VA com 3.520 RPM que                                                                           
                                   gira uma turbina em alta rotacao, atraves de um                                                                              
                                   processo de ciclonagem com deslocamento/vazao de a                                                                           
                                   correspondente a 200 l/min. Motor com protetor                                                                               
                                   termico,; eixo de aco inox, flange, rotor e tampa                                                                            
                                   fabricados em bronze; regulagem de potencia de                                                                               
                                   succao com registro esferico; succao de 500mm/Hg                                                                             
                                   permite                                                                                                                      
                                   a instalacao para ate 2 consultorios em uso simult                                                                           
                                   selo mecnico de vedacao; cobertura acustica fabric                                                                           
                                   em chapa de aco dobrado pintada com tinta de                                                                                
                                   poliuretano lisa de alto brilho proporciona                                                                                  
                                   reducao                                                                                                                      
                                   de ruido; voltagem de alimentacao 127/220 VAC e                                                                              
                                   ciclagem 50/60 Hz.                                                                                                           
                                   Prazo de Garantia: 12 (doze) meses                                                                                           
                                                                                                                                                                
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 113                                           ___________________ _______________ _________________                     
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VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 114

 254     5,0000 UNIDADE    6628    DESTILADOR                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Destilador de aua com capacidade do reservatorio                                                                             
                                   de agua destilada de, no minimo, 3,8 litros,                                                                                 
                                   capacidade do reservatorio de agua comum de 4                                                                                
                                   litros, duracao do ciclo completo de 5 horas.                                                                                
                                   Peso liquido 3,4 Kg, peso bruto 4 Kg,com dimensoes                                                                           
                                   externas 27 cm x 33 cm x 27,6 cm, voltagem 127 ou                                                                            
                                   220 Volts, voltagem 60 hz, consumo eletrico de 500                                                                           
                                    Watts modelo 127 Volts e 600 Watts modelo 220                                                                               
                                   Volts.                                                                                                                       
                                   Temperatura de trabalho adequada de 15§ C a 40§                                                                              
                                   C,cor clara.
                                   LOTE 114                                           ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

LOTE 115

 261     8,0000 UNIDADE    36322   KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   KIT DE PONTAS COMPOSTO DE:                                                                                                   
                                   Caneta de alta rotacao com conexcao tipo Borden;                                                                             
                                   confeccionada em aluminio; corpo envernizado com                                                                             
                                   protecao contra infeccao cruzada,atraves do uso de                                                                           
                                   prata coloidal;turbina balanceada;rotacao de                                                                                 
                                   400.000 rpm ñ 15%; montada sobre aneis de borracha                                                                           
                                   sintetica;spray triplo para refrigeracao da broca;                                                                           
                                   sistema que segura a broca por atrito na pinca e a                                                                           
                                   introducao ou expulsao  feita com o uso de um                                                                                
                                   saca-brocas; consumo de ar de 42,0 l/min ñ 2 e                                                                               
                                   pressao de trabalho de 30 psi ñ 2; acompanha                                                                                 
                                   borracha de vedacao da conexao, agulha para                                                                                  
                                   desobstrucao do spray, e sacador de brocas para                                                                              
                                   FG;                                                                                                                          
                                   esterilizacao atraves de autoclave at 135§ C e 2,2                                                                           
                                   bar.                                                                                                                         
                                                                                                                                                                
                                   Micromotor com conexao atraves de terminal tipo                                                                              
                                   Borden dois furos; confeccionado em aluminio, corp                                                                           
                                   envernizado com protecao contra infeccao cruzada,                                                                            
                                   atraves do uso de prata coloidal; sistema tipo par                                                                           
                                   conectar e desconectar a peca reta e o                                                                                       
                                   contra-angulo; anel regulador da rotacao do                                                                                  
                                   micromotor possibilita a selecao de velocidade ent                                                                           
                                   3.000 e 18.000 rpm;inversao de rotacao para a                                                                                
                                   esquerda no anel; consumo de ar de 65,0 l/min e                                                                              
                                   pressao de trabalho de 60 a 80 psi, acompanha                                                                                
                                   borracha de vedacao da conexao, esterilizacao                                                                                
                                   atraves de autoclave at 135§C e 2,2 bar.                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                   Contra-angulo com sistema tipo intra; engrenagens                                                                            
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                                   c/relacao de transmissao 1:1;angulo de 20o entre o                                                                           
                                   eixo e o pescoco da cabeca; eixo principal de                                                                                
                                   suporte de brocas apoiado sobre rolamentos de                                                                                
                                   esferas;pinca mecanica;trava da broca por lamina                                                                             
                                   de aco temperada deslocavel lateralmente em                                                                                  
                                   angulo;                                                                                                                      
                                   pinca adaptadora de brocas tipo FG; confeccionado                                                                            
                                   em aluminio e latao;corpo envernizado c/ protecao                                                                            
                                   contra infeccao cruzada,atraves do uso de prata                                                                              
                                   coloidal; esterilizacao atraves de autoclave ate                                                                             
                                   135§ C e 2,2 bar.                                                                                                            
                                                                                                                                                                
                                   Todos os componentes do Kit deverao ter no minimo                                                                            
                                   (seis) meses de garantia, estarem acondicionados                                                                             
                                   em estojo,acompanhado de uma unidade de oleo                                                                                 
                                   lubrificante de 200 ml e acessorios de fabrica,                                                                              
                                   certificado de garantia e manual do usuario em                                                                               
                                   portugues.                                                                                                                   
                                   (SMS)                                                                                                                        
                                   LOTE 115                                           ___________________ _______________ _________________                     

VALOR TOTAL DO LOTE ______________________________________________

       
================================================================================================================================================================

FIRMA PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA:60 sessenta)dia(s)

__________________________________________________________
Responsavel pela Firma Proponente
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