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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.

Processo  de Compra Nº. 44/2022

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2022 - REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE CUNHA, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.704.053/0001-21,
estabelecido na Praça Coronel Joao Olimpio, 91, Centro, na cidade de Cunha, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
o Senhor JOSÉ ÉDER GALDINO DA COSTA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.951.198-29, doravante designado PREFEITURA, e
as empresas abaixo relacionadas, representadas na forma de seus estatutos social, em ordem de preferência por classificação, doravante
denominadas DETENTORA, resolve firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto
Municipal nº 11, de 01/03/2014, bem como do Edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir
estabelecidas.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da Empresa ItensCódigo

ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS15415 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 38, 39, 41, 42, 43, 56, 57,
59, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 93, 94, 95, 96, 97, 99,
101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 121

Endereço: ROD PRESIDENTE DUTRA,S/N - KM 154.7     , JARDIM DAS INDUSTRIA - São José dos Campos - SP

CNPJ: 34412925000161

Telefone: 1237972240 - Email: athena.negocios@gmail.com

C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES15414 3, 8

Endereço: R ITAICI,570 - ********, ITAGUACU - Aparecida - SP

CNPJ: 37970604000170

Telefone: 1236461004 - Email: faleconosco@lionsmed.com.br

DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC15416 17, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 46, 60, 62,
63, 64, 65, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 98, 102, 109,
114, 115, 116, 117, 118, 126

Endereço: R ERE,34 - ANDAR 2, PRADO - Belo Horizonte - MG

CNPJ: 31401798000107

Telefone: 3125228212 - Email: licita@dentalbhbrasil.com.br

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA15153 58

Endereço: R PAULO DE FRONTIM,25 - ********, VILA VIRGINIA - Ribeirão Preto - SP

CNPJ: 56081482000106

Telefone: 1635193170 - Email: fiscal@dimebrashospitalar.com.br

EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC15412 1, 2, 5, 7, 9, 10, 21, 26, 27, 28, 29, 40, 47, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 66, 76, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 100, 119, 122, 123, 127, 128

Endereço: R VERGUEIRO,205 - ANDAR 1  E 2          , LIBERDADE - São Paulo - SP

CNPJ: 02608793000151

Telefone: 1138071394 - Email: escrita.gomes@terra.com.br

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO15417 125

Endereço: AL SAO CAETANO,1807 - CONJ  11, SANTA MARIA - São Caetano do Sul - SP

CNPJ: 30597921000144

Telefone: 1135657705 - Email: financeiro@is8international.com.br

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA15413 4, 6, 11, 16, 30, 36, 44, 48, 84, 110, 111, 112, 113,
120, 124

Endereço: AV SEVERINO CORDEIRO,402 - ********, JARDIM OASIS - Cajazeiras - PB

CNPJ: 09210219000190

Telefone: 8335313217 - Email: 

UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA13855 61

Endereço: AV DAS ROSAS, 841, ********, JARDIM MOTORAMA - São José dos Campos - SP

CNPJ: 20306488000197

Telefone: 33463371 - Email: contato@updentdistribuidora.com.br

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  13855  -  UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA

61 UNI 1.000,000 0,9800 980,00Escova dental adulto- escova com cerdas macias,cabo reto,cabeça
pequena-referencia 30,contendo 32 tufos de cerdas,comprimento
total de 17 a20 cm Embalagem:embalada individualmente.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 22/2022
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  15153  -  DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

58 FRS 50,000 22,0000 1.100,00Detergente enzimático-detergente com PH neutro e ação
bacteriostática,com enzimas eficaz contra matéria orgânica.
Embalagem:frasco com 1 litro.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  15412  -  EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC

1 UNI 50,000 10,9000 545,00Adesivo  dentina  e  esmalte-agente  de  união multiuso,
fotopoIimerizáveI, monocomponente para    esmalte    e    dentina
de    baixa    com viscosidade. Embalagem: frasco 4 ml.

2 CX 100,000 33,9800 3.398,00Agulha curta-agulha gengival descartável em aço inoxidável,
esterilizada por óxido de etileno.comprimento 0,3x16 mm
Embalagem: caixa com 100 unidades.

5 PCT 100,000 18,5000 1.850,00Alginato- classificado  como tipo II,com presa normal,material
biocromatico,muda de cor durante a presa,contem clorexidina em
sua composição.Sabor Tuti-fruti. Embalagem: pacote com 410g

7 PCT 300,000 2,7000 810,00Algodão rolete-confeccionado em fibras 100% de
algodão,macio,absorvente. Embalagem: pacote com 100 unidades.

9 PCT 200,000 100,0000 20.000,00Amalgama em cápsulas para 1 porção-liga. Embalagem com 50
cápsulas
sem fase gama 2,regular,embalagem com 50 cápsulas composta pó
40% de prata,31,31% de estanho 28,7% de cobre e 47,9d" de
mercúrio,pronta para uso,trazendo externamente  os dados de
identificação,procedência,numero do Iote,validade  e registro no
Ministério da Saúde.

10 PCT 200,000 171,2000 34.240,00Amalgama em cápsulas para 2 porções-liga sem fase gama
2,regular,embalagem com 50 cápsulas composta pó 40% de
prata,31,31% de estanho 28,7% de cobre e 47,9% de
mercúrio,pronta para uso,trazendo externamente  os dados de
identificação,procedência,numero do Iote,validade e registro no
Ministério da Saúde. Embalagem com 50 cápsulas

21 UNI 80,000 117,0000 9.360,00Bobina papel grau cirúrgico 20cmx100m.Bobina para esterilização
com indicadores químicos para uso em esterilização  a vapor ou gás
oxido de etileno,composição:papel grau cirúrgico com filme plástico.
Embalagem:rolo com 100m

26 UNI 50,000 2,7000 135,00Broca diamantada 1034.Ponta diamantada, esterilização,embalada
individualmente cônica invertida ,para uso de instrumentos rotativos
odontológicos, passível de esterilização,embalada individualmente.

27 UNI 50,000 2,7000 135,00Broca diamantada 1036.Ponta diamantada cônica invertida,para uso
de instrumentos rotativos odontológicos,passível de
esterilização,embalada individualmente

28 UNI 50,000 2,7000 135,00Broca diamantada 1090.Ponta diamantada cilíndrica,para uso de
instrumentos rotativos odontológicos,passível de
esterilização,embalada individualmente

29 UNI 50,000 2,7000 135,00Broca diamantada 1092.Ponta diamantada cilíndrica,para uso de
instrumentos rotativos odontológicos,passível de
esterilização,embalada individualmente

40 UNI 20,000 14,4000 288,00Broca shofu,ponta de pedra Arkansas,branca,formato de pêra,para
uso de instrumentos rotativos odontológicos,passivei de
esterilização.Embalada individualmente.

47 PCT 150,000 20,5000 3.075,00Compressa de gaze-100% algodão,11fios,7,5cm x 7,5cm.
Embalagem:pacote com 500 unidades.

49 UNI 20,000 17,0000 340,00Cureta periodontal gracey 05/06-cabo  com gravação visível da
marca e numeração,extremidade de superfície irregular denteada
com ranhuras ou rugosidades,ponta ativa com ângulos de cortes
preciosos,encaixes perfeitos e alinhados,confeccionadas em aço
inox com acabamento e polimento perfeito

50 UNI 20,000 17,0000 340,00Cureta periodontal gracey 09/10-cabo com gravação visível da
marca e numeração,extremidade de superfície irregular denteada
com ranhuras ou rugosidades,ponta ativa com ângulos de cortes
preciosos,encaixes perfeitos e alinhados,confeccionadas em aço
inox com acabamento  e polimento  perfeito

51 UNI 20,000 17,2000 344,00Cureta periodontal gracey 11/12-cabo  com gravação visível da
marca e numeração,extremidade de superfície irregular denteada
com ranhuras ou rugosidades,ponta ativa com ângulos de cortes
preciosos,encaixes perfeitos e alinhados,confeccionadas em aço
inox com acabamento e polimento perfeito

52 UNI 20,000 17,2000 344,00Cureta periodontal gracey 13/14-cabo  com gravação visível da
marca e numeração,extremidade de superfície irregular denteada
com ranhuras ou rugosidades,ponta ativa com ângulos de cortes
preciosos,encaixes perfeitos e alinhados,confeccionadas em aço
inox com acabamento e polimento perfeito

53 UNI 20,000 39,0000 780,00Cureta periodontal mccall 11/12-cabo com gravação visível da
marca e numeração,extremidade de superfície irregular denteada
com ranhuras ou rugosidades,ponta ativa com ângulos de cortes
preciosos,encaixes perfeitos e alinhados,confeccionadas em aço
inox com acabamento e polimento perfeito

54 UNI 20,000 39,0000 780,00Cureta periodontal mccall 13/14-cabo com gravação visível da
marca e numeração,extremidade de superfície irregular denteada
com ranhuras ou rugosidades,ponta ativa com ângulos de cortes
preciosos,encaixes perfeitos e alinhados,confeccionadas em aço
inox com acabamento e polimento perfeito
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 Fornecedor:  15412  -  EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC

55 UNI 20,000 39,0000 780,00Cureta periodontal mccall 17/18-cabo com gravação visível da
marca e numeração,extremidade de superfície irregular denteada
com ranhuras ou rugosidades,ponta ativa com ângulos de cortes
preciosos,encaixes perfeitos e alinhados,confeccionadas em aço
inox com acabamento e polimento perfeito

66 CX 50,000 43,0000 2.150,00Fio de sutura seda preta trançada n°4- com agulha CT ü-1,7MM tipo
triangular conjunto de agulha de aço inoxidável e fio de seda
,embalados em envelope cirúrgico. Embalagem :caixa com 24
unidades.

76 COMP 20,000 41,0000 820,00Hemostático local-esponja hemostática farmacêutica pura,feita
100% de colágeno porcino liofilizado. Embalagem:com 10 unidades.

85 UNI 20,000 14,2000 284,00Lima hedstroem 15-40 21mm-instrumento manual fabricado de fio
retorcido aço inoxidável,muito resistente  e alta durabilidade.
Embalagem com 6 unidades.

86 UNI 20,000 14,2000 284,00Lima hedstroem 45-80 21mm-instrumento manual fabricado de fio
retorcido aço inoxidável,muito resistente  e alta durabilidade.
Embalagem com 6 unidades

87 UNI 20,000 14,2000 284,00Lima hedstroem 15-40 25mm-instrumento manual fabricado de fio
retorcido aço inoxidável,muito resistente  e alta durabilidade.
Embalagem com 6 unidades.

88 UNI 20,000 14,2000 284,00Lima hedstroem 45-80 25mm-instrumento manual fabricado de fio
retorcido aço inoxidável,muito resistente  e alta durabilidade.
Embalagem com 6 unidades.

89 UNI 20,000 14,2000 284,00Lima kerr 15-40 21mm-instrumento manual,fabricada em aço
inoxidável com secção transversal quadrangular,muito resistente,alta
durabilidade. Embalagem com 6 unidades.

90 UNI 20,000 14,2000 284,00Lima kerr 45-80 21mm-instrumento manual,fabricada em aço
inoxidável com secção transversal quadranguIar,muito
resistente,alta durabilidade. Embalagem com 6 unidades.

91 UNI 20,000 13,8500 277,00Lima kerr 15-40 25mm-instrumento manual,fabricada em aço
inoxidável com secção transversal quadranguIar,muito
resistente,alta durabilidade. Embalagem com 6 unidades.

92 UNI 20,000 13,8500 277,00Lima kerr 45-80 25mm-instrumento manual,fabricada em aço
inoxidável com secção transversal quadrangular,muito resistente,alta
durabilidade. Embalagem com 6 unidades.

100 UNI 30,000 43,5000 1.305,00Pasta lysanda-pasta zinco enófica,pasta destinada a soldagem de
boca.Composição:eugenol 18%,óxido de zinco,resina minerai,óleo
vegetal e corante. Embalagem contendo 2 bisnagas

119 PCT 400,000 8,5000 3.400,00Sugador-sugador descartável para remoção de saliva,tubo e
ponteira confeccionada com PVC atóxicos. Embalagem:pacote com
40 unidades.

122 CX 50,000 7,1000 355,00Tira de fixa para acabamento e polimento de
resina.Composição:abrasivo a base de oxido de alumínio e costado
de poliéster.Abrasivo de granulação grossa cor cinza e média de cor
branca e centro neutro. Embalagem:caixa com 150 unidades.

123 CX 50,000 4,3000 215,00Tira de poliéster-tira transparente para isolamento.medidas
10x20x65mm. Embalagem:envelope com 50 unidades.

127 FRS 20,000 10,0000 200,00Revelador-revelador para filme radiográfico odontológico.Solução
pronta para uso. Embalagem:frasco de 475ml.

128 FRS 20,000 10,0000 200,00Fixador -fixador  para filme radiográfico odontológico.Solução pronta
para uso. Embalagem:frasco de 475ml.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  15413  -  PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

4 PCT 50,000 32,9000 1.645,00Agulha para sutura-agulha cirúrgica em aço inox com fundo
falso.Dimensão de1/2,circulo GR13. Embalagem: contendo 12
unidades.

6 GL 200,000 12,0000 2.400,00Água destilada - água usada para esterilização em autoclave.
Embalagem: galão de 5 litros

11 CX 30,000 185,0000 5.550,00Anestésico 2%-solução injetável,cloridrato de Iidocaína,sem
vasoconstritor,com hemitartarato de norepinefrina.1.50.000 em
norepinefrina.
Embalagem :caixa com 50 tubetes de 1,8mI.

16 UNI 120,000 11,0000 1.320,00Anestésico tópico - em forma de geI,exclusivamente para uso tópico
em mucosas,composição benzocaina 200mg/g.Sabor tutti-fruti.
Embalagem: pote com 12g

30 UNI 50,000 2,7500 137,50Broca diamantada 1094.Ponta diamantada cilíndrica,para uso de
instrumentos rotativos odontológicos,passivei de
esterilização,embalada individualmente

36 UNI 20,000 4,0000 80,00Broca diamantada 1090 NL.Ponta diamantada ,haste longa,para uso
de instrumentos rotativos odontológicos,passivei de
esterilização,embalada individualmente

44 FRS 20,000 21,9900 439,80Cariostático 30%,solução de nitrato de prata,hidróxido de
amônia,acido  fluorídrico e água purificada. Embalagem :frasco 5 ml

48 UNI 100,000 2,0000 200,00Creme dental com flúor - com micropartículas de cálcio,ação
bacteriana,registro no Ministério da Saúde e aprovado pela ABO.
Embalagem com 90g.

84 CX 10,000 48,0000 480,00Lâmina de bisturi 12 curva - lamina de bisturi de aço inox estéril,n°12
curva. Embalagem com 100 unidades.
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 Fornecedor:  15413  -  PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

110 UNI 50,000 13,0000 650,00Resina fotopolimerizável cor A2-composto micro híbrido  e radiopaco
destinado a dentes anteriores e posteriores,nanoparticulas.
Embalagem:bisnaga 4g

111 UNI 50,000 13,0000 650,00Resina fotopolimerizável cor A3-composto micro híbrido  e radiopaco
destinado a dentes anteriores e posteriores,nanoparticuIas.
Embalagem:bisnaga 4g

112 UNI 50,000 13,0000 650,00Resina fotopolimerizável cor A3,5-composto micro híbrido e
radiopaco destinado a dentes anteriores e
posteriores,nanoparticuIas. Embalagem:bisnaga 4g

113 UNI 50,000 13,0000 650,00Resina fotopolimerizável cor BI-composto micro híbrido  e radiopaco
destinado a dentes anteriores e posteriores,nanoparticuIas.
Embalagem.bisnaga 4g

120 UNI 100,000 1,2000 120,00Taça de borracha-utilizada para profilaxia,excelente fIexibiIidade,
borracha na cor branca.

124 CX 50,000 25,0000 1.250,00Teste indicador biológico-teste indicado para realizar a
monitorização dos ciclos de esterilização  a vapor, resultado em 24
horas,sensível a geobacillus stearothermophilus .Embalagem :com
10 unidades.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  15414  -  C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES

3 CX 50,000 33,9700 1.698,50Agulha Ionga- agulha gengival descartável, em aço
inoxidável,esterilizada por óxido de etileno.Comprimento 0,4x30mm.
Embalagem: caixa com 100 unidades.

8 PCT 50,000 12,0000 600,00Algodão hidrófilo-confeccionado de fibras 100% algodão.
Embalagem:pacote com 500 gramas

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  15415  -  ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS

12 CX 200,000 81,6100 16.322,00Anestésico3%-solução injetável,cloridrato de lidocaína 3% com
hemitartarato de norepinefrina. 1:50.000 Embalagem :caixa com 50
tubetes de 1,8mI.

13 CX 30,000 92,7400 2.782,20Anestésico -solução injetável a base de prilocaina a 3%  e
felipressina. Embalagem :caixa com 50 tubetes de 1,8mI.

14 CX 30,000 95,9000 2.877,00Anestésico2'Xo-solução injetável,cloridrato de lidocaína 2% com
hemitartarato de norepinefrina. 1:50.000 Embalagem :caixa com 50
tubetes de 1,8mI.

15 CX 20,000 144,9000 2.898,00Anestésico-solução injetável,cloridrato de mepivacaina 2% com
bitartarato de epinefrina 1:1.000 . Embalagem :caixa com 50 tubetes
de 1,8mI.

18 UNI 10,000 15,9000 159,00Bicarbonato de sódio-pó de coloração, branca,cristalino e extrafino.
Embalagem:frasco com 250g

19 UNI 80,000 69,9000 5.592,00Bobina papel grau cirúrgico 10cmx100m.Bobina para esterilização
com indicadores químicos para uso em esterilização  a vapor ou gás
oxido de etileno,composição:papel grau cirúrgico com filme plástico.
Embalagem:rolo com 100m

20 UNI 50,000 79,9000 3.995,00Bobina papel grau cirúrgico 12cmx100m.Bobina para esterilização
com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás
oxido de etileno,composição:papel grau cirúrgico com filme plástico.
Embalagem:rolo com 100m

38 UNI 20,000 8,3400 166,80Broca carbide cirúrgica N04 NL.Broca carbide de aço de alto
desempenho,esférica para uso de instrumentos rotativos
odontológicos,passivei de esterilização.Haste longa,25
mm.Embalada individualmente.

39 UNI 20,000 8,3400 166,80Broca carbide cirúrgica N702 HL.Broca carbide de aço de alto
desempenho,cônica para uso de instrumentos rotativos
odontológicos,passível de esterilização.Haste
longa,25mm.Embalada individualmente.

41 UNI 20,000 6,5000 130,00Broca carbide  N04.Broca carbide de aço de alto desempenho,
esférica para uso de instrumentos rotativos odontológicos,passível
de esterilização.Embalada individualmente.

42 UNI 20,000 6,5000 130,00Broca carbide N06.Broca carbide de aço de alto
desempenho,esférica para uso de instrumentos rotativos
odontológicos,passível de esterilização.Embalada individualmente.

43 UNI 5,000 56,0000 280,00Broca maxcut,carbide ,corte grosso de carboneto de tungstêni

56 PCT 30,000 7,8000 234,00Cunha anatômica - produzida em madeira especial,possuem formato
anatômico da ameia. Embalagem com 100 unidades.

57 UNI 30,000 33,0700 992,10Curativo alveolar-curativo com própolis,ação
cicatrizante,anestésica,antiinflamatória e antimicrobiana.Embalagem
frasco com 10g

59 UNI 100,000 3,6900 369,00Espelho bucal no5-produzido  em aço inox. Embalagem:com 1
unidade

71 UNI 50,000 5,7100 285,50Fita para autoclave-confeccionada com dorso de papel crepado á
base de ceIuIose,recebe em uma de suas faces massa adesiva a
base de borracha natural,oxido  de zinco e resinas e na outra face
uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica.
Embalagem:rolo de 19mmx30m
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 Fornecedor:  15415  -  ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS

72 FRS 50,000 6,0000 300,00Flúor gel-produto semi-sólido na forma de gel.Cotem 1,23d" de íons
flúor.Sabor tutti- frutti. Embalagem:frasco com 200mI.

73 FRS 10,000 4,1700 41,70Formocresol-composição:formaldeído,o- cresoI,gIicerina e água
purificada. Embalagem:frasco com 10 ml.

74 PÇ 30,000 8,0000 240,00Gesso pedra-composição:pó formado de mistura de gesso
pedra(gipsita),quartzo e grafite. Embalagem:pacote com 1 kg.

77 FRS 20,000 13,2700 265,40Hemostático solução - liquido a base de cloreto de alumínio,contem
epinefrina. Embalagem:frasco com 10 ml.

78 CX 50,000 32,9300 1.646,50Hidróxido de cálcio-cimento forrador,sem eugenoI,presa rápida e
biocompativel. Embalagem:caixa contendo:1 tubo de pasta
base(13G),1 tubo de pasta catalisadora (11G) e bloco de
espatulação.

79 FRS 20,000 4,1000 82,00Hidróxido de cálcio PA- composição:hidróxido de cálcio P.A. na
forma de pó CA(OH)2.Medicação intracanal. Embalagem:frasco 10g

93 FRS 30,000 9,9000 297,00Liquido de Dakin-composição:hipoclorito de sódio 0,5%.
Embalagem:frasco com 1 litro.

94 UNI 30,000 1,4000 42,00Matriz 0,5-banda matriz em aço
inoxidável.espessura:0,05mm,largura 5 mm,comprimento:500mm.

95 UNI 30,000 1,4000 42,00Matriz 0,7 -banda matriz em aço
inoxidável.espessura:0,05mm,largura 7mm,comprimento:500mm.

96 UNI 50,000 17,1200 856,00Óleo lubrificante-spray para alta rotação,óleo mineral de baixa
viscosidade,não tóxico. Embalagem:frasco spray contendo
200mI(143G)

97 UNI 50,000 7,8800 394,00Óxido de zinco-pó finíssimo branco amarelado leve,inodoro,insípido
e isento de partículas ásperas. Embalagem:frasco com SOG.

99 UNI 30,000 5,6300 168,90Paramonoclorofenol canforado-solução desinfetante e antisséptica.
composição paraclorofenoI 6,50%,canfora 3,50%,etanol e água
deionizada. Embalagem:frasco com 20 ml.

101 UNI 50,000 4,8000 240,00Pasta profilática-pasta para profilaxia
dentária.Composição:carbonato de cálcio,pedra
pomes,gIicerina,lauril sulfato de
sódio,fIavorizante,edulcorante,espessante Conservante,água
purificada e flúor. Embalagem:bisnaga 90g

103 FRS 5,000 130,0000 650,00Resina acrílica autopolimerizavél-
liquido-composição:metiImetracrilato,dmt,inibidor. Embalagem:frasco
1 litro.

104 FRS 5,000 135,0000 675,00Resina acrílica autopolimerizavél
-pó-composição:polimetiIcriIato,peróxido de benzoiIa,pigmentos
biocompatíveis.Cor rosa. Embalagem:frasco 1 Kg

105 FRS 5,000 13,0000 65,00Resina acrílica termopolimerizavél-líquido-composição:monômero de
metiImetacriIato,inibidor e edma Embalagem:frasco 1 litro.

106 FRS 5,000 125,0000 625,00Resina acrílica termopolimerizável -pó-
composição:poIimetiIcrilato,peróxido de benzoiIa,pigmentos
biocompatíveis.Cores rosa cIaro,rosa médio e incolor
Embalagem:frasco 1 Kg

107 FRS 5,000 28,0000 140,00Resina acrílica - liquido- resina para provisórios ,coroas e
facetas.Liquido com Crosslink. Embalagem:frasco com 30 ml

108 FRS 5,000 35,0000 175,00Resina acrílica - pó-resina para provisórios ,coroas e facetas
Embalagem com 78g,cor62 ou 69

121 CX 50,000 3,9800 199,00Tira de lixa de aço - para acabamento de amálgama,4mm  de
Iargura,revestimento abrasivo fixado no aço inox extremamente
estável. Embalagem :envelope com 12 unidades.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  15416  -  DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC

17 FRS 60,000 13,7300 823,80Aplicador ,micro aplicador descartável fino.Possui haste dobrável e
ponta com cerdas de nylon. Embalagem com 100 unidades

22 UNI 50,000 2,4800 124,00Broca diamantada 1012.Ponta diamantada esférica,para uso de
instrumentos rotativos odontológicos,passivei de
esterilização,embalada individualmente

23 UNI 50,000 2,4800 124,00Broca diamantada 1014. Ponta diamantada estérica, para  uso de
instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização,
embalada individualmente

24 UNI 50,000 2,4800 124,00Broca diamantada 1016.Ponta diamantada esférica,para uso de
instrumentos rotativos odontológicos,passível de
esterilização,embalada individualmente

25 UNI 50,000 2,4800 124,00Broca diamantada 1032.Ponta diamantada cônica invertida,para uso
de instrumentos rotativos odontológicos,passivei de
esterilização,embalada individualmente

31 UNI 50,000 2,4800 124,00Broca diamantada 1111fi.Ponta diamantada granulação fina,para
acabamento,para uso de instrumentos rotativos
odontológicos,passível de esterilização,embalada individualmente

32 UNI 50,000 2,4800 124,00Broca diamantada 1190F.Ponta diamantada granulação fina,para
acabamento,para uso de instrumentos rotativos
odontológicos,passivei de esterilização,embalada individualmente

33 UNI 50,000 2,4800 124,00Broca diamantada 3118F.Ponta diamantada granulação fina,para
acabamento,para uso de instrumentos rotativos
odontológicos,passível de esterilização,embalada individualmente
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  15416  -  DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC

34 UNI 50,000 2,4800 124,00Broca diamantada 3195F.Ponta diamantada granulação fina,para
acabamento,para uso de instrumentos rotativos
odontológicos,passivel de esterilização,embalada individualmente

35 UNI 20,000 2,4800 49,60Broca diamantada 1016 HL.Ponta diamantada ,haste longa,para uso
de instrumentos rotativos odontológicos,passível de
esterilização,embalada individualmente

37 UNI 20,000 12,0400 240,80Broca carbide cirúrgica N02 HL.Broca carbide, de aço de alto
desempenho,esférica para uso de instrumentos rotativos
odontológicos,passível de esterilização.Haste
longa,25mm.Embalada individualmente.

46 FRS 10,000 10,3100 103,10Clorexidina solução a 2% - antisséptico com
antibacteriana.Composição:digluconato de clorexidina a 2%,água
deionizada. Embalagem frasco com 100mI atividade

60 UNI 2.000,000 0,8000 1.600,00Escova dental infantil-escova com cerdas macias,cabo reto,cabeça
pequena,contendo 28 tufos de cerdas,comprimento total de 15 a17
cm Embalagem:embalada individualmente.

62 UNI 100,000 2,1000 210,00Escova de Robson-escova  com cerdas de nylon,reta,forma de
taça,na cor branca ou preta,com haste metálica

63 FRS 30,000 14,1500 424,50Eugenol-restaurador  provisório ,composição eugenol  U.S.P.
Embalagem:frasco com 20 ml

64 FRS 60,000 6,7300 403,80Evidenciador de placa bacteriana- composição  fucsina básica 1%
metiIparabeno,flavorizante e água purificada. Embalagem: frasco
com 10mI

65 UNI 50,000 26,3800 1.319,00Extirpa nervos-instrumento farpados,pré- esterilizado,indicado para
remoção do conteúdo pulpar.Números:20,25,30,35,40 Embalagem
cartela com 10 unidades

67 FRS 80,000 14,6700 1.173,60fio de algodão para sutura-fio embebido em soluç?o anti-séptica e
c)orexidina,frasco incolor. Embalagem :com 5m de fio

68 UNI 30,000 4,4600 133,80Fio dental -fio resistente ao desfiamento,encerado,sem sabor.
embalagem: frasco com  1ß0m

69 CX 10,000 198,5200 1.985,20Filme radiográfico - filme radiográfico odontológico  tamanho 31mm x
35mm. Embalagem caixa com 150 unidades.

80 FRS 20,000 24,3700 487,40lodofôrmio-composição:iodofórmio P.A(99 a 100,5%).
Embalagem:frasco 10g

81 CX 50,000 15,7900 789,50lonômero de vidro kit-cimento a base de ionômero de vidro para
restauração dental. Embalagem:contendo 1 frasco de cimento em pó
com 10G,1 frasco de liquido com 8G,1 dosador de pó e 1 bloco de
espatuIação.Na cor A2 ou A3

82 CX 50,000 16,4400 822,00IRM kit-restaurador   intermediário. Composição  do pó:óxido de
zinco,poIi metacrilato  de metiIa,acetato de zinco. Embalagem:frasco
com 38G Composição do liquido:eugenoI 99,5%,ácido acético 0,5%.
Embalagem:vidro com 15 ml

83 UNI 20,000 49,9900 999,80Kit para polimento de resina - indicado para acabamento e polimento
de restaurações de resina.Broqueiro de acrílico autocIaváveI,pontas
de silicone para resina. Embalagem com 8 pontas e 1 broqueiro

98 UNI 50,000 1,9000 95,00Papel carbono para articulação.formato regular,dupla face:azul e
vermelho e espessura:100 micra. Embalagem:bloco com 12 folhas.

102 FRS 30,000 15,5300 465,90Pó para profilaxia-composição:bicarbonato de sódio
puro(99,6%)anidro silício e essência,com granulação
extrafina.Aroma de morango. Embalagem:frasco com 250g

109 UNI 50,000 9,6400 482,00Resina fotopolimerizável cor A1-composto micro híbrido  e radiopaco
destinado a dentes anteriores e posteriores, nanoparticulas.
Embalagem:bisnaga 4g

114 UNI 50,000 9,6400 482,00Resina fotopolimerizável cor B2-composto micro híbrido e radiopaco
destinado a dentes anteriores e posteriores,nanoparticuIas.
Embalagem:bisnaga 4g

115 UNI 20,000 9,6400 192,80Resina fotopolimerizável cor B3-composto micro híbrido  e radiopaco
destinado a dentes anteriores e posteriores,nanoparticuIas.
Embalagem:bisnaga 4g

116 UNI 20,000 9,6400 192,80Resina fotopolimerizável cor C1-composto, Embalagem:bisnaga 4g
micro híbrido  e radiopaco destinado a dentes anteriores e
posteriores,nanoparticuIas.

117 UNI 20,000 9,6400 192,80Resina fotopolimerizável cor C2-composto micro híbrido  e radiopaco
destinado a dentes anteriores e posteriores,nanoparticuIas.
Embalagem:bisnaga 4g

118 UNI 60,000 12,4200 745,20Selante fotopolimerizável - indicado para selamento de fóssulas e
fissuras. Embalagem seringa com 2,5g

126 FRS 20,000 29,6300 592,60Verniz formador - líquido claro ligeiramente amarelo,voIátiI,com forte
odor característico.Utilizado para forrar as cavidades.
Embalagem:frasco com 15 ml.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  15417  -  IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO

125 CX 50,000 90,0000 4.500,00Teste indicador químico-teste indicador químico de classe 04
desenvolvido para monitoramento e avaliação dos ciclos de
esterilização em autoclaves a vapor.Sistema claro e de fácil
interpretação dos resultados do processo de esterilização.Resultado
imediato Iogo após a esterilização. Embalagem .com 250 unidades
com duplicação para 5OO unidades.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA
2.1 - ENTREGAS PARCELADAS SEM PEDIDO MINIMO, dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis após a emissão e confirmação do recebimento da
autorização de fornecimento (A. F), iniciando o prazo a partir do próximo dia útil, conforme locais definidos no Anexo IX – Locais de Entrega.
2.1.1 - Os objetos deverão ser entregues ponto a ponto, sem pedido mínimo (zona urbana e zona rural) de acordo com o Anexo IX – Locais de Entrega,
ou ainda em local indicado na ordem de entrega, em dias úteis e no horário compreendido das 08 (oito) às 15 (quinze) horas, correndo por conta da
Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
2.2 - A(s) Ordem(ns) de Entrega expedida(s) após a assinatura do contrato indicará(ão): o nome e sobrenome do responsável pela Ordem, o item e a
quantidade solicitada. A Contratada fica obrigada a ter o item e a quantidade solicitada no ato da entrega da Ordem, sob pena de serem aplicadas às
sanções previstas no Contrato.
2.2.1- A Ordem de Entrega será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-mail, a qual deverá ser devolvida ao emissor, devidamente assinada,
datada e com RG do recebedor, por meio do fone/fax (12) 3111-2302 e/ou por meio do e-mail informado na Ordem no prazo de 01 (um) dia útil, para fins
de comprovação do recebimento.
2.2.2- O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em confirmar o recebimento da Ordem de Entrega no prazo marcado, 01 (um) dia útil
após o recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste.
2.2.3- As notas fiscais deverão ser individualizadas para cada setor da prefeitura, conforme especificações constantes na própria Autorização de
Fornecimento (A.F);
2.2.4- Os objetos deverão ser entregues na sede do município, na localizada na Praça Coronel João Olímpio, 91 - centro, Cunha /SP,
CEP 12530-000, ou ainda, no local indicado na ordem de entrega, em dias úteis e no horário compreendido das 08 (oito) às 15 (quinze) horas, correndo
por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento
2.3- Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias,
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá complementar e/ou corrigir em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de (02 dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias a partir do recebimento do objeto. Para entrega do objeto deverá ser emitida a
Nota Fiscal Eletrônica (Portaria CAT nº 173/2009) devidamente atestada pela Diretoria de compras de por meio de cheque nominal ou
em conta corrente indicada pela empresa contratada.
4.1.1 - Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do contrato, a descrição dos produtos, quantidades, preços unitários e o
valor total.
4.2. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado ao contratado, carta de
correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24
(vinte e quatro) horas;
4.2.1- Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data
da sua apresentação.
4.3. - A despesa estimada onerará as dotações orçamentárias deste processo.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S)

5.1- Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão nº.28/2022e nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.
5.2- Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s) recusado.
5.3- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.
5.4- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
6.2- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.
6.3- Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para entrega.
6.4- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

CLÁUSULA SETIMA - SANÇÕES

7.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para este certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
7.2 - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de
21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato,
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. E
ainda será aplicada multa de 10 % sobre o valor total do valor do empenho.
7.2.1 - Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a Contratada deverá solicitar, por escrito, no
prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período, ou
seja, por no máximo mais 5 dias úteis. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á
aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo
quinto) dia. Após esse período, a contratada ficará sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
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CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital desse Pregão com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s)
DETENTORA(S);
8.2- A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da Comarca de Cunha.
9.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

 Empresas Participantes: 

Cunha,14  de Abril de 2022.

 ______________________________________________

JOSÉ EDER GALDINO DA COSTA

Prefeito Municipal de Cunha

ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS CNPJ:  34.412.925/0001-61       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF: 

C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ:  37.970.604/0001-70       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF: 

DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICCNPJ:  31.401.798/0001-07       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF: 

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ:  56.081.482/0001-06       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF:            

EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACCNPJ:  02.608.793/0001-51       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF: 

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO CNPJ:  30.597.921/0001-44       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF: 

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA CNPJ:  09.210.219/0001-90       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF: 

UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA CNPJ:  20.306.488/0001-97       ________________________________________

CONFORME ATA - CPF: 

 Testemunhas:

      ________________________________________

Nome:
RG nº:

      ________________________________________

Nome:
RG nº:
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