
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1116/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2022

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
insumos, materiais, equipamentos e instrumentais 

odontológicos, para suprimento da rede municipal de saúde do 
Município de Francisco Beltrão

 

VIGÊNCIA: 31/10/2022 A 30/10/2023
 

 

 

 

DETENTOR DA ATA: 
 

MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS EIRELI 
CNPJ nº: 25.341.162/0001
TELEFONE: (43) 3376-6350
E-MAIL: xml.mega.londrina@hotmail.com
RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299 
RECREIO 

Londrina/PR 

 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1116/2022
 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2022
 

 

 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
insumos, materiais, equipamentos e instrumentais 

odontológicos, para suprimento da rede municipal de saúde do 
Município de Francisco Beltrão  

  

 

 

 

VIGÊNCIA: 31/10/2022 A 30/10/2023 

MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
 

25.341.162/0001-14 

6350 

xml.mega.londrina@hotmail.com 

JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299 - CEP: 86025240 - BAIRRO: VILA 

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

2103  Página 1 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1116/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2022 
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 134/2022 
  

Aos trinta e um dias de outubro de 2022, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
77.816.510/0001-66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado d
Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. CLEBER FONTANA , inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação da 
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do 
Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.
 
MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS O
EIRELI, sediada na RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299  
RECREIO, na cidade de Londrina/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 25.341.162/0001
designada CONTRATADA, neste ato representada por su
DE FATIMA THERESA LADEIRA, portador

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de produtos 
para suprimento da rede municipal de sa
de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal;conforme edital e proposta que 
ficam fazendo parte integrante deste instrumento.
 
1.2. Descrição:  
 
Lote Item Código  Descrição  

001 3 81594 Acessórios - uso odontológico, tipo:escova 
para limpeza de brocas,   material:aço e 
alumínio  

001 4 81595 Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, 
componentes: adesivo +  primer. observação: 
com carga manométrica de 5nm, primer e 
adesivo em frasco único com 5ml. indicado 
para resina fotopolimerizavel e cimentação de 
restaurações indiretas. frasco com vedação 
altamente confiável que previna vazamentos 
com bico econômico que evite desperdício. 
composição bisgma, hema, diuretano 
dimetadrilato copolímeros do acido 
polialcenoico, canforoquinona, agua e etanol, 
gicerol1.3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica 
coloidal com 5% nanometro. unidade, frasco 
com 5 ml cada  

001 11 71931 AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA: Agulha 
odontológica, material: aço inoxidável 
siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, 
dimensão: 30 g extra curta, tipo ponta : com 
bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, 
seringa carpule, tipo uso: estéril, descartá
apresentação: c, protetor plástico e lacre. 
Entregue em Caixa com 100 unidades. 

001 15 71935 ALAVANCA DE HEIDBRINK DIREITA:  
Alavanca odontológica, material: aço 
inoxidável, tipo: heidbrink, características 
adicionais: raízes, tamanho: nº 3 
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1116/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 134/2022 -  Processo nº 633/2022
  

Aos trinta e um dias de outubro de 2022, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano 

centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. CLEBER FONTANA , inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, nos termos do art. 15 da 

suas alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação da 
Pregão Eletrônico nº 134/2022, por deliberação da Comissão de Licitação, 

devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do 
Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS O
EIRELI, sediada na RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299  - CEP: 86025240 
RECREIO, na cidade de Londrina/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 25.341.162/0001
designada CONTRATADA, neste ato representada por sua sócia administrador
DE FATIMA THERESA LADEIRA, portadora do CPF nº 038.549.009-70. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de produtos 

para suprimento da rede municipal de saúde do Município de Francisco Beltrão, durante a vigência da Ata 
de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal;conforme edital e proposta que 
ficam fazendo parte integrante deste instrumento. 

Marca Unidade 

uso odontológico, tipo:escova 
para limpeza de brocas,   material:aço e 

IMPALA UN 

Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, 
componentes: adesivo +  primer. observação: 
com carga manométrica de 5nm, primer e 
adesivo em frasco único com 5ml. indicado 
para resina fotopolimerizavel e cimentação de 
restaurações indiretas. frasco com vedação 
ltamente confiável que previna vazamentos 

com bico econômico que evite desperdício. 
composição bisgma, hema, diuretano 
dimetadrilato copolímeros do acido 
polialcenoico, canforoquinona, agua e etanol, 
gicerol1.3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica 

com 5% nanometro. unidade, frasco 

BIODINAMICA UN 

AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA: Agulha 
odontológica, material: aço inoxidável 
siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, 
dimensão: 30 g extra curta, tipo ponta : com 
bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, 
seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, 
apresentação: c, protetor plástico e lacre. 
Entregue em Caixa com 100 unidades.  

INJEX CX 

ALAVANCA DE HEIDBRINK DIREITA:  
Alavanca odontológica, material: aço 
inoxidável, tipo: heidbrink, características 
adicionais: raízes, tamanho: nº 3  

IMPALA UN 
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/2022 

Aos trinta e um dias de outubro de 2022, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
o Paraná, na Rua Octaviano 

centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 
21, nos termos do art. 15 da 

suas alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação da 
134/2022, por deliberação da Comissão de Licitação, 

devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em 28/10/2022, 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do 

MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
CEP: 86025240 - BAIRRO: VILA 

RECREIO, na cidade de Londrina/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 25.341.162/0001-14, doravante 
adora  Sra. CAROLINE 

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de produtos 
durante a vigência da Ata 

de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal;conforme edital e proposta que 

Quantidade Preço unitário 
R$ 

100,00 6,96 

800,00 10,29 

300,00 32,73 

30,00 21,43 
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001 16 71933 ALAVANCA DE HEIDBRINK ESQUERDA: 
Alavanca odontológica, material: aço 
inoxidável, tipo: heidbrink, características 
adicionais: raízes, tamanho: nº 1 

001 17 71934 ALAVANCA DE HEIDBRINK RETA:  Alavanca 
odontológica, material: aço inoxidável, tipo: 
heidbrink, características adicionais: raízes, 
tamanho: nº 2  

001 19 71937 ALAVANCA TIPO APICAL R, Alavanca 
odontológica, material:  aço inoxidável, tipo: 
apical, características adicionais: direita, 
referência: nº 303, esterilidade: autoclavável 

001 20 71938 ALAVANCA TIPO SELDIN 1L, Alavanca 
odontológica, material: aço inoxidável, tipo: 
seldin, características adicionais: esquerda, 
referência: nº 1, esterilidade: autoclavável 

001 21 71939 ALAVANCA TIPO SELDIN 1R; Alavanca 
odontológica, material:  aço inoxidável, tipo: 
seldin, características adicionais: direita, 
referência: nº 1, esterilidade: autoclavável. 

001 22 71940 ALAVANCA TIPO SELDIN RETA: Alavanca 
odontológica, material:  ALAVANCA TIPO 
SELDIN RETA: Alavanca odontológica, 
material: aço inoxidável, tipo: seldin, 
características adicionais: reta, referência: nº 2, 
esterilidade: autoclavável 

001 25 71943 ALVEOLOTOMO LUER CURVO 
(OSTEÓTOMO): Alveolótomo, material: aço 
inoxidável, tipo ponta: luer curvo, 
características adicionais: articulado, 
esterilidade: autoclavável. OBSERVAÇÃO: ( 
Confeccionado em aço inoxidável, de acordo 
com a NBR 7153-1, p
deve ser de 210 gramas para garantir ao 
profissional maior conforto no uso; passível de 
esterilização em meio físico/químico possui 
uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) 
com a identificação do fabricante, 
nomenclatura do pro
permite a identificação completa para a 
rastreabilidade do lote; embalagem individual, 
com etiqueta que identifica o produto, a 
referência e a data de fabricação; com garantia 
contra defeitos de fabricação por, no mínimo, 
10 anos, com assistência técnica do próprio 
fabricante; número de registro na ANVISA e 
certificado de boas práticas de fabricação. 

001 26 71944 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO PARA 
AMALGAMA EM CAPSULA. Equipamento 
odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré
dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, 
indicação: amálgama e ionômero de vidro, 
fonte: bivolt, característica adicional: digital. 
OBSERVAÇÃO: Amalgamador odontológico 
para amálgama em cápsula, de uso universal. 
De fácil posicionamento e que permita a 
colocação e retirada da cápsula com 
segurança. O equipamento deve ter comando 
digital, ergonomicamente posicionado, dotado 
de sistema que assegur
receptividade do tempo selecionado. Ao final 
de cada operação deverá retornar ao tempo 
originalmente programado. Deverá possuir 
dispositivo de segurança que ao se abrir a 
tampa, instantaneamente o movimento é 
interrompido, impedindo lesões ao 
equipamento deverá atender as normas de 
higienização e assepsia. Com sistema de 
correia que transmite ao garfo vibração 
(movimento de forma elíptica de amplitude 
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ALAVANCA DE HEIDBRINK ESQUERDA: 
Alavanca odontológica, material: aço 
inoxidável, tipo: heidbrink, características 
adicionais: raízes, tamanho: nº 1  

IMPALA UN 

ALAVANCA DE HEIDBRINK RETA:  Alavanca 
odontológica, material: aço inoxidável, tipo: 
heidbrink, características adicionais: raízes, 

IMPALA UN 

ALAVANCA TIPO APICAL R, Alavanca 
odontológica, material:  aço inoxidável, tipo: 
apical, características adicionais: direita, 
referência: nº 303, esterilidade: autoclavável  

IMPALA UN 

ALAVANCA TIPO SELDIN 1L, Alavanca 
odontológica, material: aço inoxidável, tipo: 
seldin, características adicionais: esquerda, 
referência: nº 1, esterilidade: autoclavável  

IMPALA UN 

ALAVANCA TIPO SELDIN 1R; Alavanca 
odontológica, material:  aço inoxidável, tipo: 
seldin, características adicionais: direita, 
referência: nº 1, esterilidade: autoclavável.  

IMPALA UN 

ALAVANCA TIPO SELDIN RETA: Alavanca 
odontológica, material:  ALAVANCA TIPO 
SELDIN RETA: Alavanca odontológica, 
material: aço inoxidável, tipo: seldin, 
características adicionais: reta, referência: nº 2, 
esterilidade: autoclavável  

IMPALA UN 

ALVEOLOTOMO LUER CURVO 
(OSTEÓTOMO): Alveolótomo, material: aço 
inoxidável, tipo ponta: luer curvo, 
características adicionais: articulado, 
esterilidade: autoclavável. OBSERVAÇÃO: ( 
Confeccionado em aço inoxidável, de acordo 

1, peso máximo do fórceps 
deve ser de 210 gramas para garantir ao 
profissional maior conforto no uso; passível de 
esterilização em meio físico/químico possui 
uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) 
com a identificação do fabricante, 
nomenclatura do produto e um código que 
permite a identificação completa para a 
rastreabilidade do lote; embalagem individual, 
com etiqueta que identifica o produto, a 
referência e a data de fabricação; com garantia 
contra defeitos de fabricação por, no mínimo, 

assistência técnica do próprio 
fabricante; número de registro na ANVISA e 
certificado de boas práticas de fabricação.  

IMPALA UN 

AMALGAMADOR ODONTOLOGICO PARA 
AMALGAMA EM CAPSULA. Equipamento 
odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-
dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, 
indicação: amálgama e ionômero de vidro, 
fonte: bivolt, característica adicional: digital. 

: Amalgamador odontológico 
para amálgama em cápsula, de uso universal. 
De fácil posicionamento e que permita a 
colocação e retirada da cápsula com 
segurança. O equipamento deve ter comando 
digital, ergonomicamente posicionado, dotado 
de sistema que assegura precisão e 
receptividade do tempo selecionado. Ao final 
de cada operação deverá retornar ao tempo 
originalmente programado. Deverá possuir 
dispositivo de segurança que ao se abrir a 
tampa, instantaneamente o movimento é 
interrompido, impedindo lesões ao usuário. O 
equipamento deverá atender as normas de 
higienização e assepsia. Com sistema de 
correia que transmite ao garfo vibração 
(movimento de forma elíptica de amplitude 

IMPALA UN 
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30,00 21,46 

30,00 25,74 

30,00 24,18 

30,00 21,44 

30,00 21,47 

30,00 19,13 

40,00 67,33 

5,00 720,99 
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mínima 25 mm). Com frequência entre 4000 a 
4700 rpm. Com motor termicamente protegi
e rolamentos blindados. Estável e silencioso. 
Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta 
resistência. Temporizador de 0 a 15 segundos 
no mínimo. Bilvolt 110/220 V. Potência nominal 
50 W.  

001 34 71965 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 
PONTA CURVA: Aplicador odontológico, 
aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, 
material: aço inoxidável, características 
adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta 
angulada.  

001 35 71964 APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO 
PONTA RETA: Aplicador odontológico, 
aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, 
material: aço inoxidável, características 
adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta 
reta.  

001 36 71966 ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO:Arco 
odontológico, material: plástico, tipo: dobrável, 
forma: ovalada, características adicionais: 
isolamento dental adulto, autoclavável . 

001 45 76030 bicarbonato de sódio em sachês: bicarbonato 
de sódio,  concentração: 8,40%, forma 
farmacêutica: uso oral, característica adicional: 
especialmente manipulado. caixa com 15 
sachês de 40g.  

001 50 82916 Broca 1091: broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada,   formato: cilíndrica, 
tipo haste: haste regular, tipo corte: corte 
médio, numeração americana: 1091. unidade 

001 51 71969 BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.2 HASTE 
LONGA:  Broca baixa rotação, tipo: contra 
ângulo, material: aço inoxidável, formato: 
esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo 
corte: corte regular, tipo haste: haste longa, 
referência: ref. 2. OBSERVAÇÃO: contra 
ângulo, em aço Carbide Nº2, com haste longa, 
passível de esterilização em meio físico
químico, embalada individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.?? 

001 52 71971 BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.4 HASTE 
LONGA: Broca baixa rotação, tipo: contra 
ângulo, material: aço inoxidável, formato: 
esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo 
corte: corte regular, tipo haste: haste longa, 
referência: ref. 4 OBSERVAÇÃO: contra 
ângulo, em aço Carbide Nº4, com haste longa, 
passível de esterilização em meio físico
químico, embalada individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação. 

001 53 71972 BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.6: Broca baixa 
rotação, tipo: contra ângulo, material: aço 
inoxidável, formato: esférica, característica 
adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, 
tipo haste: haste longa, referência: ref. 6. 
OBSERVAÇÃO: contra ângulo, em aço 
Carbide Nº6, com haste longa, passível de 
esterilização em meio físico e químico, 
embalada individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação. 

001 54 72018 BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.8: Broca baixa 
rotação, tipo:  contra ângulo, material: carbide, 
formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo 
haste: haste regular, referência: ref. 8. Obs: 
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mínima 25 mm). Com frequência entre 4000 a 
4700 rpm. Com motor termicamente protegido 
e rolamentos blindados. Estável e silencioso. 
Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta 
resistência. Temporizador de 0 a 15 segundos 
no mínimo. Bilvolt 110/220 V. Potência nominal 

APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 
PONTA CURVA: Aplicador odontológico, 
aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, 
material: aço inoxidável, características 
adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta 

IMPALA UN 

APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO 
PONTA RETA: Aplicador odontológico, 
aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, 
material: aço inoxidável, características 
adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta 

IMPALA UN 

ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO:Arco 
odontológico, material: plástico, tipo: dobrável, 
forma: ovalada, características adicionais: 
isolamento dental adulto, autoclavável .  

MAQUIRA UN 

bicarbonato de sódio em sachês: bicarbonato 
de sódio,  concentração: 8,40%, forma 
farmacêutica: uso oral, característica adicional: 
especialmente manipulado. caixa com 15 

MAQUIRA CX 

Broca 1091: broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada,   formato: cilíndrica, 
tipo haste: haste regular, tipo corte: corte 
médio, numeração americana: 1091. unidade  

MICRODONT UN 

BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.2 HASTE 
LONGA:  Broca baixa rotação, tipo: contra 
ângulo, material: aço inoxidável, formato: 
esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo 
corte: corte regular, tipo haste: haste longa, 
referência: ref. 2. OBSERVAÇÃO: contra 

ulo, em aço Carbide Nº2, com haste longa, 
passível de esterilização em meio físico-
químico, embalada individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.??  

DENTSPLY UN 

BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.4 HASTE 
LONGA: Broca baixa rotação, tipo: contra 
ângulo, material: aço inoxidável, formato: 
esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo 
corte: corte regular, tipo haste: haste longa, 
referência: ref. 4 OBSERVAÇÃO: contra 

o, em aço Carbide Nº4, com haste longa, 
passível de esterilização em meio físico-
químico, embalada individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

DENTSPLY UN 

BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.6: Broca baixa 
rotação, tipo: contra ângulo, material: aço 
inoxidável, formato: esférica, característica 
adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, 
tipo haste: haste longa, referência: ref. 6. 
OBSERVAÇÃO: contra ângulo, em aço 

arbide Nº6, com haste longa, passível de 
esterilização em meio físico e químico, 
embalada individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

DENTSPLY UN 

BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.8: Broca baixa 
rotação, tipo:  contra ângulo, material: carbide, 
formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo 
haste: haste regular, referência: ref. 8. Obs: 

DENTSPLY UN 
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contra ângulo, em aço Carbide Nº8, com haste 
longa, passível de esteril
e químico, embalada individualmente, 
contendo externamente marca comercial, 
numeração e procedência de fabricação. 

001 55 72036 BROCA CARBIDE ( ZEKRYA), 151 Z, HASTE 
REGULAR:  Broca alta rotação, material: 
carbide, formato: cônica longa, característica 
adicional: topo arredondado, tipo haste: haste 
regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151. 

001 56 72037 BROCA CARBIDE (ZEKRYA), 151 Z, HASTE 
LONGA:  Broca alta rotação, material: carbide, 
formato: cônica longa, característica adicional: 
topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo 
corte: zekrya, referência: ref. 151. 

001 73 76034 broca com ponta diamantada 3168: broca alta 
rotação, material: aço inoxidável diamantada, 
formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo 
corte: corte médio, numeração americana: 
3168.  

001 74 72115 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1011: 
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1011. 

001 75 72116 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1012:  
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1012. 

001 76 72117 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1013:  
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1013. 

001 77 72122 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1014: 
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1014. 

001 78 72118 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1015:  
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1015. 

001 80 72099 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1034:  
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: cone invertido, tipo 
haste: haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1034. 

001 81 72073 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1046:  
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: cônica, característica 
adicional: dupla, tipo haste: haste regular, tipo 
corte: corte médio, numeração americana: 
1046.  

001 82 72114 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1090: 
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1090. 

001 83 72113 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1094 
: Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1094. 

001 85 72109 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 
1190F: Broca alta rotação, material: aço 
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contra ângulo, em aço Carbide Nº8, com haste 
longa, passível de esterilização em meio físico 
e químico, embalada individualmente, 
contendo externamente marca comercial, 
numeração e procedência de fabricação.  

BROCA CARBIDE ( ZEKRYA), 151 Z, HASTE 
REGULAR:  Broca alta rotação, material: 
carbide, formato: cônica longa, característica 
adicional: topo arredondado, tipo haste: haste 
regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151.  

IMPALA UN 

BROCA CARBIDE (ZEKRYA), 151 Z, HASTE 
LONGA:  Broca alta rotação, material: carbide, 
formato: cônica longa, característica adicional: 
topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo 
corte: zekrya, referência: ref. 151.  

IMPALA UN 

broca com ponta diamantada 3168: broca alta 
rotação, material: aço inoxidável diamantada, 
formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo 
corte: corte médio, numeração americana: 

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1011: 
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1011.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1012:  
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1012.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1013:  
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1013.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1014: 
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1014.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1015:  
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1015.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1034:  
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: cone invertido, tipo 
haste: haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1034.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1046:  
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: cônica, característica 
adicional: dupla, tipo haste: haste regular, tipo 
corte: corte médio, numeração americana: 

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1090: 
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1090.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1094 
: Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1094.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 
1190F: Broca alta rotação, material: aço 

MICRODONT UN 
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inoxidável diamantada, formato: cônica, 
característica adicional: topo em chama, tipo 
haste: haste regular, tipo corte: corte fino, 
numeração americana 1: ref. 1190f 

001 86 72120 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1343: 
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: cilíndrica, característica 
adicional: topo plano, tipo haste: haste curta, 
tipo corte: corte médio, numeração americana: 
1343.  

001 87 72121 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 
2137F:  Broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada, formato: cônica, 
característica adicional: especial, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte fino, numeração 
americana: 2137.  

001 88 72078 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 
2137FF:  Broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada, formato: cônica, 
característica adicional: especial, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte extra fino, 
numeração americana: 2137. 

001 89 72110 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 
3118F: Broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada, formato: chama, tipo 
haste: haste curta, tipo corte: corte fino, 
numeração americana 1: ref. 3118f. 

001 91 72106 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 
3168F:  Broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo 
haste: haste regular, tipo corte: corte fino, 
numeração americana 1: ref. 3168f. 

001 92 72112 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 
3195F:  Broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada, formato: cônica, 
característica adicional: topo em chama, tipo 
haste: haste regular, tipo corte: corte fino, 
numeração americana 1: ref. 3195f.?? 

001 94 72123 BROCA DE GATTES GLIDDEN N.2, 28 MM: 
Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, 
material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 2, comprimento: 28 mm. 
OBSERVAÇÃO: CX COM 6 UNIDADES. 

001 95 72124 BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.2, 32M M: 
Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, 
material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 2, comprimento: 32 mm. OBS: 
caixa com 06 unidades. 

001 96 72125 BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.3, 28MM:  
Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, 
material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 3, comprimento: 28 
mm.OBS:caixa com 06 unidades 

001 97 72126 BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.3, 32MM: 
Broca baixa rotação, tipo:   contra ângulo, 
material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 3, comprimento: 32 mm. OBS: 
caixa com 06 unidades. 

001 98 72127 BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.4, 28MM: 
Broca baixa rotação, tipo:  contra ângulo, 
material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 4, comprimento: 28 mm. OBS: 
caixa com 06 unidades. 

001 99 72128 BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.4, 32MM: 
Broca baixa rotação, tipo:  contra ângulo, 
material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 4, comprimento: 32 mm. OBS: 
caixa com 06 unidades. 
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inoxidável diamantada, formato: cônica, 
característica adicional: topo em chama, tipo 
haste: haste regular, tipo corte: corte fino, 
numeração americana 1: ref. 1190f  

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1343: 
Broca alta rotação, material: aço inoxidável 
diamantada, formato: cilíndrica, característica 
adicional: topo plano, tipo haste: haste curta, 
tipo corte: corte médio, numeração americana: 

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 
2137F:  Broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada, formato: cônica, 
característica adicional: especial, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte fino, numeração 

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 
2137FF:  Broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada, formato: cônica, 
característica adicional: especial, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte extra fino, 
numeração americana: 2137.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 
3118F: Broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada, formato: chama, tipo 
haste: haste curta, tipo corte: corte fino, 
numeração americana 1: ref. 3118f.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 
3168F:  Broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo 
haste: haste regular, tipo corte: corte fino, 
numeração americana 1: ref. 3168f.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 
3195F:  Broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada, formato: cônica, 
característica adicional: topo em chama, tipo 
haste: haste regular, tipo corte: corte fino, 
numeração americana 1: ref. 3195f.??  

MICRODONT UN 

BROCA DE GATTES GLIDDEN N.2, 28 MM: 
Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, 
material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 2, comprimento: 28 mm. 
OBSERVAÇÃO: CX COM 6 UNIDADES.  

IMPALA CX 

BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.2, 32M M: 
Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, 
material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 2, comprimento: 32 mm. OBS: 
caixa com 06 unidades.  

IMPALA CX 

BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.3, 28MM:  
Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, 
material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 3, comprimento: 28 
mm.OBS:caixa com 06 unidades  

IMPALA CX 

BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.3, 32MM: 
Broca baixa rotação, tipo:   contra ângulo, 
material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 3, comprimento: 32 mm. OBS: 
caixa com 06 unidades.  

IMPALA CX 

BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.4, 28MM: 
Broca baixa rotação, tipo:  contra ângulo, 
material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 4, comprimento: 28 mm. OBS: 
caixa com 06 unidades.  

IMPALA CX 

BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.4, 32MM: 
Broca baixa rotação, tipo:  contra ângulo, 
material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 4, comprimento: 32 mm. OBS: 
caixa com 06 unidades.  

IMPALA CX 
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001 100 72129 BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.5, 32 MM: 
Broca baixa rotação, tipo:  contra ângulo, 
material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 5, comprimento: 32 mm. OBS: 
caixa com 06 unidades. 

001 104 72131 BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA 
nº.1012 : Broca alta rotação, material:  aço 
inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo 
haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, 
numeração americana: 1012. 

001 105 72132 BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA 
nº.1014: Broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo 
haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, 
numeração americana: 1014 

001 106 72133 BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA 
nº.1016: Broca alta rotação, material:  aço 
inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo 
haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, 
numeração americana: 1016. 

001 108 72135 BROCA ENDO Z HASTE LONGA 219Z: Broca 
alta rotação, material:  carbide, formato: tronco 
cônica, característica adicional: topo inativo, 
tipo haste: haste regular, tipo corte: corte 
médio, numeração americana 1: ref. 219. OBS: 
25MM alta rotação FG
carbide com extremidade in inativa, com a 
parte inativa da broca na cor dourada. 

001 109 72134 BROCA ENDO Z HASTE REGULAR 219Z: 
Broca alta rotação, material: carbide, formato: 
tronco cônica, característica adicional: topo 
inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: 
corte médio, numeração americana 1: ref. 219. 
OBS: 21MM alta rotação FG
aço carbide com extremidade in inativa, com a 
parte inativa da broca na cor dourada. 

001 110 72136 BROCA ENDO Z HASTE REGULAR 219Z: 
Broca alta rotação, material: carbide formato: 
tronco cônica, característica adicional: topo 
inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: 
corte médio, numeração americana 1: ref. 219. 
OBS: 25MM alta rotação FG
aço carbide com extremidade in inativa, com a 
parte inativa da broca na cor dourada. 

001 111 72137 BROCA LENTULO N.25, 25MM: Broca baixa 
rotação, tipo:  aço inoxidável, formato: espiral, 
característica adicional: lentulo, comprimento: 
cerca de 25 mm, diâmetro: 0,25 mm. OBS: 
caixa com 04 unidades. 

001 112 72138 BROCA LENTULO N.30, 25MM: Broca baixa 
rotação, tipo:  contra ângulo, material: aço 
inoxidável, formato: espiral, característica 
adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 
mm, diâmetro: 0,30 mm. OBS: caixa com 04 
unidades.  

001 113 72139 BROCA LENTULO N.35, 25MM: Broca baixa 
rotação, tipo:   contra ângulo, material: aço 
inoxidável, formato: espiral, característica 
adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 
mm, diâmetro: 0,35 mm. OBS: caixa com 04 
unidades  

001 114 72141 BROCA LENTULO N.40, 25MM: Broca baixa 
rotação, tipo:   contra ângulo, material: aço 
inoxidável, formato: espiral, característica 
adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 
mm, diâmetro: 0,40 mm. OBS: caixa com 04 
unidades.  

001 115 72140 BROCA ZECRIA 23MM de alta rotação: Broca 
alta rotação, material:  carbide, formato: cônica 
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BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.5, 32 MM: 
Broca baixa rotação, tipo:  contra ângulo, 
material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 5, comprimento: 32 mm. OBS: 
caixa com 06 unidades.  

IMPALA CX 

BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA 
nº.1012 : Broca alta rotação, material:  aço 
inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo 
haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, 
numeração americana: 1012.  

MICRODONT UN 

BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA 
nº.1014: Broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo 
haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, 
numeração americana: 1014  

MICRODONT UN 

BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA 
nº.1016: Broca alta rotação, material:  aço 
inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo 
haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, 
numeração americana: 1016.  

MICRODONT UN 

BROCA ENDO Z HASTE LONGA 219Z: Broca 
alta rotação, material:  carbide, formato: tronco 
cônica, característica adicional: topo inativo, 
tipo haste: haste regular, tipo corte: corte 
médio, numeração americana 1: ref. 219. OBS: 
25MM alta rotação FG-tronco-cônico de aço 
carbide com extremidade in inativa, com a 
parte inativa da broca na cor dourada.  

IMPALA UN 

BROCA ENDO Z HASTE REGULAR 219Z: 
Broca alta rotação, material: carbide, formato: 
tronco cônica, característica adicional: topo 
inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: 
corte médio, numeração americana 1: ref. 219. 
OBS: 21MM alta rotação FG-tronco-cônico de 
aço carbide com extremidade in inativa, com a 
parte inativa da broca na cor dourada.  

IMPALA UN 

BROCA ENDO Z HASTE REGULAR 219Z: 
Broca alta rotação, material: carbide formato: 
tronco cônica, característica adicional: topo 
inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: 
corte médio, numeração americana 1: ref. 219. 
OBS: 25MM alta rotação FG-tronco-cônico de 
aço carbide com extremidade in inativa, com a 
parte inativa da broca na cor dourada.  

IMPALA UN 

BROCA LENTULO N.25, 25MM: Broca baixa 
rotação, tipo:  aço inoxidável, formato: espiral, 
característica adicional: lentulo, comprimento: 
cerca de 25 mm, diâmetro: 0,25 mm. OBS: 
caixa com 04 unidades.  

IMPALA CX 

BROCA LENTULO N.30, 25MM: Broca baixa 
rotação, tipo:  contra ângulo, material: aço 
inoxidável, formato: espiral, característica 
adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 
mm, diâmetro: 0,30 mm. OBS: caixa com 04 

IMPALA CX 

BROCA LENTULO N.35, 25MM: Broca baixa 
rotação, tipo:   contra ângulo, material: aço 
inoxidável, formato: espiral, característica 
adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 
mm, diâmetro: 0,35 mm. OBS: caixa com 04 

IMPALA CX 

BROCA LENTULO N.40, 25MM: Broca baixa 
rotação, tipo:   contra ângulo, material: aço 
inoxidável, formato: espiral, característica 
adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 
mm, diâmetro: 0,40 mm. OBS: caixa com 04 

IMPALA CX 

BROCA ZECRIA 23MM de alta rotação: Broca 
alta rotação, material:  carbide, formato: cônica 

IMPALA UN 
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longa, característica adicional: topo 
arredondado, tipo haste: haste regular, tipo 
corte: zekrya, referência: ref. 199. 

001 116 72142 BROCA ZECRIA 28MM de alta rotação: 
??Broca alta rotação, material: carbide, 
formato: cônica longa, característica adicional: 
topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo 
corte: zekrya, referência: ref. 199.?? 

001 124 72176 CARBONO PARA ARTICULAÇÃO: Carbono 
para articular, material:  em papel, formato: 
formato de fita, cor: dupla face 
uso: estéril, descartável, apresentação: em 
folha. OBS: caixa com 280 folhas. 

001 133 72161 CIMENTO RESTAURADOR 
INTERMEDIARIO(IRM):  Cimento 
odontológico, tipo: temporário, composição: 
óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: pó + 
líquido, apresentação: conjunto completo. 
OBS: frasco de pó com aproximadamente 38 
gramas cor marfim e um frasco de
15 ML.??Composição pó: oxido de zinco, poli 
metacrilato de metila; Liquido: eugenol 99,5%, 
ácido acético 0,5%. obs: o irm é uma 
composição reforçada à base de óxido de 
zinco e eugenol, indicada para restaurações 
provisórias de longa espera (at
forramento de cavidades, propiciando um 
atendimento rápido e de emergência no 
controle de cáries dentárias. em relatório 
clínico publicado*, o irm demonstrou excelente 
durabilidade mesmo em restaurações de 
classe ii. após dois anos, as restaura
efetuadas com irm foram consideradas 
satisfatórias quanto à forma e adaptação. com 
base nesses resultados, o irm demonstrou ser 
um material imprescindível em programas de 
controle de cáries e em restaurações de 
emergência. são assim, inúmeras suas 
aplicações em odontologia. em 
odontopediatria, mostra
restaurador de dentes decíduos. kit?? 

001 140 72163 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº45, 21MM, caixa com 04 unidades  

001 141 72164 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº45, 25MM, caixa com 04 unidades  

001 142 72166 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº50, 21MM, caixa com 04 unidades  

001 143 72167 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº50, 25MM, caixa com 04 unidades  

001 144 72168 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº55, 21MM: Condensador 
material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, 
tamanho: nº 55, aplicação: p, contra
comprimento: 21 mm. OBS: caixa com 4 
unidades.  

001 145 72169 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº55, 25MM:  Condensador 
material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, 
tamanho: nº 55, aplicação: p, contra
comprimento: 25 mm. Obs: caixa com 04 
unidades  

001 146 72170 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº60, 21MM:  Condensador 
material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, 
tamanho: nº 60, aplicação: p, contra
comprimento: 21 mm. Obs: cx com 4 unidades. 

001 147 72171 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº60, 25MM:  Condensador 
material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, 
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longa, característica adicional: topo 
arredondado, tipo haste: haste regular, tipo 
corte: zekrya, referência: ref. 199.  

BROCA ZECRIA 28MM de alta rotação: 
??Broca alta rotação, material: carbide, 
formato: cônica longa, característica adicional: 
topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo 
corte: zekrya, referência: ref. 199.??  

IMPALA UN 

CARBONO PARA ARTICULAÇÃO: Carbono 
para articular, material:  em papel, formato: 
formato de fita, cor: dupla face - 2 cores, tipo 
uso: estéril, descartável, apresentação: em 
folha. OBS: caixa com 280 folhas.  

ANGELUS CX 

CIMENTO RESTAURADOR 
INTERMEDIARIO(IRM):  Cimento 
odontológico, tipo: temporário, composição: 
óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: pó + 
líquido, apresentação: conjunto completo. 
OBS: frasco de pó com aproximadamente 38 
gramas cor marfim e um frasco de liquido com 
15 ML.??Composição pó: oxido de zinco, poli 
metacrilato de metila; Liquido: eugenol 99,5%, 
ácido acético 0,5%. obs: o irm é uma 
composição reforçada à base de óxido de 
zinco e eugenol, indicada para restaurações 
provisórias de longa espera (até 2 anos) e 
forramento de cavidades, propiciando um 
atendimento rápido e de emergência no 
controle de cáries dentárias. em relatório 
clínico publicado*, o irm demonstrou excelente 
durabilidade mesmo em restaurações de 
classe ii. após dois anos, as restaurações 
efetuadas com irm foram consideradas 
satisfatórias quanto à forma e adaptação. com 
base nesses resultados, o irm demonstrou ser 
um material imprescindível em programas de 
controle de cáries e em restaurações de 
emergência. são assim, inúmeras suas 

icações em odontologia. em 
odontopediatria, mostra-se um perfeito material 
restaurador de dentes decíduos. kit??  

BIODINAMICA KT 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº45, 21MM, caixa com 04 unidades   

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº45, 25MM, caixa com 04 unidades   

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº50, 21MM, caixa com 04 unidades   

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº50, 25MM, caixa com 04 unidades   

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº55, 21MM: Condensador - uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, 
tamanho: nº 55, aplicação: p, contra-ângulo, 
comprimento: 21 mm. OBS: caixa com 4 

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº55, 25MM:  Condensador - uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, 
tamanho: nº 55, aplicação: p, contra-ângulo, 
comprimento: 25 mm. Obs: caixa com 04 

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº60, 21MM:  Condensador - uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, 
tamanho: nº 60, aplicação: p, contra-ângulo, 
comprimento: 21 mm. Obs: cx com 4 unidades. 

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº60, 25MM:  Condensador - uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, 

IMPALA CX 
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tamanho: nº 60, aplicação: p, contra
comprimento: 25 mm. Obs: caixa com 4 
unidades  

001 148 72172 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº70, 21MM:  Condensador 
material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, 
tamanho: nº 70, aplicação: p, contra
comprimento: 21 mm. OBS: caixa com 4 
unidades.  

001 149 72173 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº70, 25MM:  Condensador 
material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, 
tamanho: nº 70, aplicação: p, contra
comprimento: 25 mm. Cx com 4 unidades. 

001 150 72174 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº80, 21MM Condensador 
material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, 
tamanho: nº 80, apl. Cx com icação: p, contra
ângulo, comprimento 21mm. Cx com 4 
unidades.??  

001 151 72175 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº80, 25MM  25MM Condensador 
odontológico, material: aço inoxidável, tipo: 
mac spaden, tamanho: nº 80, aplicação: p, 
contra-ângulo, comprimento: 25 mm. Cx com 4 
unidades.  

001 152 72149 CONDENSADOR DE PAIVA N.01: 
Condensador - uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 1, tipo uso: 
autoclavável, aplicação: endodontia. 

001 154 72153 CONDENSADOR DE PAIVA N.03: 
Condensador - uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 3, tipo uso: 
autoclavável, aplicação: endodontia. 

001 162 72186 CONE DE PAPEL ABORVENTE N.50, 28MM: 
Cone endodôntico, tipo:  absorvente, material: 
papel, calibre: nº 50, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: 
estéril.  

001 163 76042 cone de papel absorvente n.25, 28mm: cone 
endodôntico, tipo:  absorvente, material: papel, 
calibre: nº 25, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: 
estéril. obs: caixa com 120 pontas. 

001 164 72187 CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.55, 28 
MM: Cone endodôntico, tipo:: absorvente, 
material: papel, calibre: nº 55, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, 
esterilidade: estéril.  

001 165 72188 CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.60, 
28MM: Cone endodôntico, tipo:  absorvente, 
material: papel, calibre: nº 60, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, 
esterilidade: estéril.  

001 166 76043 cone de papel absorvente n.70, 28mm: cone 
endodôntico, tipo:  absorvente, material: papel, 
calibre: nº 70, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: 
estéril.  

001 168 72182 CONE DE PAPEL ABSORVENTE nº30,1ª 
SERIE: Cone endodôntico, tipo:  absorvente, 
material: papel, calibre: nº 30, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, 
esterilidade: estéril  

001 169 72184 CONE DE PAPEL ABSORVENTE nº40 1ª 
SERIE: Cone endodôntico, tipo:  absorvente, 
material: papel, calibre: nº 40, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, 
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tamanho: nº 60, aplicação: p, contra-ângulo, 
comprimento: 25 mm. Obs: caixa com 4 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº70, 21MM:  Condensador - uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, 
tamanho: nº 70, aplicação: p, contra-ângulo, 
comprimento: 21 mm. OBS: caixa com 4 

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº70, 25MM:  Condensador - uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, 
tamanho: nº 70, aplicação: p, contra-ângulo, 
comprimento: 25 mm. Cx com 4 unidades.  

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº80, 21MM Condensador - uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, 
tamanho: nº 80, apl. Cx com icação: p, contra-
ângulo, comprimento 21mm. Cx com 4 

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN 
nº80, 25MM  25MM Condensador - uso 
odontológico, material: aço inoxidável, tipo: 
mac spaden, tamanho: nº 80, aplicação: p, 

ângulo, comprimento: 25 mm. Cx com 4 

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE PAIVA N.01: 
uso odontológico, material:  aço 

inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 1, tipo uso: 
autoclavável, aplicação: endodontia.  

IMPALA UN 

CONDENSADOR DE PAIVA N.03: 
uso odontológico, material:  aço 

inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 3, tipo uso: 
autoclavável, aplicação: endodontia.  

IMPALA UN 

CONE DE PAPEL ABORVENTE N.50, 28MM: 
Cone endodôntico, tipo:  absorvente, material: 
papel, calibre: nº 50, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: 

IMPALA CX 

cone de papel absorvente n.25, 28mm: cone 
endodôntico, tipo:  absorvente, material: papel, 
calibre: nº 25, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: 
estéril. obs: caixa com 120 pontas.  

IMPALA CX 

CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.55, 28 
MM: Cone endodôntico, tipo:: absorvente, 
material: papel, calibre: nº 55, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, 

 

IMPALA CX 

CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.60, 
28MM: Cone endodôntico, tipo:  absorvente, 
material: papel, calibre: nº 60, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, 

 

IMPALA CX 

cone de papel absorvente n.70, 28mm: cone 
endodôntico, tipo:  absorvente, material: papel, 
calibre: nº 70, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: 

IMPALA CX 

CONE DE PAPEL ABSORVENTE nº30,1ª 
SERIE: Cone endodôntico, tipo:  absorvente, 
material: papel, calibre: nº 30, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, 

 

IMPALA CX 

CONE DE PAPEL ABSORVENTE nº40 1ª 
SERIE: Cone endodôntico, tipo:  absorvente, 
material: papel, calibre: nº 40, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, 

IMPALA CX 
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esterilidade: estéril.  

001 171 72183 CONE DE PAPEL ABSORVENTE, nº35 1ª 
SERIE: Cone endodôntico, tipo:  absorvente, 
material: papel, calibre: nº 35, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, 
esterilidade: estéril  

001 176 72192 CORRENTE PORTA GUARDANAPO: 
Acessórios - uso odontológico, tipo:  jacaré, 
prendedor de guardanapos, de corrente, 
material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável. 

001 179 76046 cunha de madeira: cunha odontológica, 
material: madeira, tipo:  anatômica, aplicação: 
restauração interproximal, tipo ponta: fina, 
características adicionais: seção triangular, 
lisa, cores sortidas . 

001 180 72194 CURETA CIRURGICA DE LUCAS Nº.85:  
Cureta, material: aço inoxidável, referência: nº 
85, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: 
cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. 
OBS : confeccionado em Aço Inox; Produtos 
que se encaixam nos padrões de qual
exigidos internacionalmente; embalagem com 
01 unidade .  

001 187 81609 Descolador, material:aço inoxidável, tipo 
formato:destaca periósteo,   
modelo:sindesmótomo esculpidor. obs: ponta 
dupla. unidade  

001 192 72213 ESCAVADOR DE DENTINA Nº14: Escavador 
uso odontológico, material:  aço inoxidável, 
formato: duplo, característica adicional: p, 
dentina, modelo: nº 14, esterilidade: 
autoclavável. OBS: cabo com diâmetro de 
aproximadamente 5,5MM e serrilhado paralelo 
que contribui para maior segurança e eficiência 
na limpeza e no manuseio. Confeccionado em 
aço inoxidável, de acordo com a NBR 7153
passível de esterilização em meio 
físico/químico, possui uma face lisa onde é 
feita a gravação (a lesar) com a identificação 
do fabricante, nomenclatura do produto e um 
código que permite a identificação completa 
para a rastreabilidade do lote; embalagem 
individual, com etiqueta que identifica o 
produto, a referência e a data de fabricação; 
com garantia contra defeitos de fabrica
no mínimo, 01ano, com assistência técnica do 
próprio fabricante; número de registro na 
ANVISA e certificado de boas práticas de 
fabricação   

001 193 72214 ESCAVADOR DE DENTINA Nº17: Escavador 
uso odontológico, material:  aço inoxidável, 
formato: duplo, característica adicional: p, 
dentina, modelo: nº 17, esterilidade: 
autoclavável  

001 194 72215 ESCOVA DE ROBSON: Escova de robson, 
tipo ponta: taça, uso: contra
OBS: tipo pincel, preta, para uso no contra
ângulo com haste dourada. 

001 195 72217 ESCOVA DENTAL BEBE: Escova dental, 
material cerdas: sintético, material cabo: 
plástico, aplicação: infantil, características 
adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: 
macia, minimo de 4 fileiras e 26 tufos. OBS: 
Cerdas de nylon extremamente macia, com 
fileiras de tufos, aparadas uniformemente e 
arredondadas; cabo reto, anatômico, medindo 
aproximadamente 13 cm, em polipropileno 
atóxico. Com capinha de proteção para as 
cerdas. obs: pacote com 50 unidades. favor se 
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CONE DE PAPEL ABSORVENTE, nº35 1ª 
SERIE: Cone endodôntico, tipo:  absorvente, 
material: papel, calibre: nº 35, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, 

 

IMPALA CX 

CORRENTE PORTA GUARDANAPO: 
uso odontológico, tipo:  jacaré, 

prendedor de guardanapos, de corrente, 
material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável.  

IMPALA UN 

cunha de madeira: cunha odontológica, 
material: madeira, tipo:  anatômica, aplicação: 
restauração interproximal, tipo ponta: fina, 
características adicionais: seção triangular, 
lisa, cores sortidas .  

IMPALA CX 

CURETA CIRURGICA DE LUCAS Nº.85:  
Cureta, material: aço inoxidável, referência: nº 
85, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: 
cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. 
OBS : confeccionado em Aço Inox; Produtos 
que se encaixam nos padrões de qualidade 
exigidos internacionalmente; embalagem com 

IMPALA UN 

Descolador, material:aço inoxidável, tipo 
formato:destaca periósteo,   
modelo:sindesmótomo esculpidor. obs: ponta 

IMPALA UN 

ESCAVADOR DE DENTINA Nº14: Escavador - 
uso odontológico, material:  aço inoxidável, 
formato: duplo, característica adicional: p, 
dentina, modelo: nº 14, esterilidade: 
autoclavável. OBS: cabo com diâmetro de 
aproximadamente 5,5MM e serrilhado paralelo 

ontribui para maior segurança e eficiência 
na limpeza e no manuseio. Confeccionado em 
aço inoxidável, de acordo com a NBR 7153-1, 
passível de esterilização em meio 
físico/químico, possui uma face lisa onde é 
feita a gravação (a lesar) com a identificação 
o fabricante, nomenclatura do produto e um 

código que permite a identificação completa 
para a rastreabilidade do lote; embalagem 
individual, com etiqueta que identifica o 
produto, a referência e a data de fabricação; 
com garantia contra defeitos de fabricação por, 
no mínimo, 01ano, com assistência técnica do 
próprio fabricante; número de registro na 
ANVISA e certificado de boas práticas de 

IMPALA UN 

ESCAVADOR DE DENTINA Nº17: Escavador - 
uso odontológico, material:  aço inoxidável, 
formato: duplo, característica adicional: p, 
dentina, modelo: nº 17, esterilidade: 

IMPALA UN 

ESCOVA DE ROBSON: Escova de robson, 
tipo ponta: taça, uso: contra-ângulo, cor: preta. 
OBS: tipo pincel, preta, para uso no contra-
ângulo com haste dourada.  

IMPALA UN 

ESCOVA DENTAL BEBE: Escova dental, 
material cerdas: sintético, material cabo: 
plástico, aplicação: infantil, características 
adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: 
macia, minimo de 4 fileiras e 26 tufos. OBS: 
Cerdas de nylon extremamente macia, com 3 
fileiras de tufos, aparadas uniformemente e 
arredondadas; cabo reto, anatômico, medindo 
aproximadamente 13 cm, em polipropileno 
atóxico. Com capinha de proteção para as 
cerdas. obs: pacote com 50 unidades. favor se 

DENTAL 
CLEAN 

PCT 
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60,00 24,12 

50,00 2,98 

150,00 6,33 

30,00 9,01 

100,00 18,65 

60,00 7,07 

100,00 7,07 

1.500,00 1,34 

1.000,00 40,09 
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ater a descrição deste item, pois não s
aceitas escovas com medidas diferentes das 
registradas em ata.  

001 198 72212 ESPAÇÃDOR DIGITAL 1.SÉRIE 25MM, 
CONJUNTO COMPLETO: Espaçador 
endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: 
digital, comprimento: 25 mm, características 
adicionais: 1ª série, apresentação: conjunto 
completo.  

001 201 76049 espátula de manipulação n. 24 :espátula 
odontológica, material:  aço inoxidável, modelo: 
nº 24, tipo uso: manipulação. 

001 202 76050 espátula de manipulaçao n.70: espátula 
odontológica, material: aço inoxidável, modelo: 
duplo, tamanho: nº 70, tipo uso: manipulação. 

001 203 72221 ESPATULA PARA RESINA MODELO 
THONPSON Nº.4:  Espátula odontológica, 
material: aço inoxidável com pontas em titânio, 
modelo: nº 04, tipo uso: p, aplicação e 
escultura de resina composta, características 
adicionais: duplo, cabo c, silicone, 
esterilização: autoclavável. 

001 204 72222 ESPATULA PARA RESINA N.1: Espátula 
odontológica, material: aço inoxidá ESPATULA 
PARA RESINA N.1: Espátula odontológica, 
material: aço inoxidável com pontas en titânio, 
modelo: nº 01, tipo uso: p, aplicação e 
escultura de resina composta, características 
adicionais: duplo, cabo c, silicone, 
esterilização: autoclavável. 

001 205 72223 ESPATULA PARA RESINA N.3: Espátula 
odontológica, material: aço inoxidável com 
pontas en titânio, modelo: nº 03, tipo uso: p, 
aplicação e escultura de resina composta, 
características adicionais: duplo, cabo c, 
silicone, esterilização: autoclavável. 

001 206 72224 ESPATULA PARA RESINA N.5: Espátula 
odontológica, material:  aço inoxidável com 
pontas en titânio, modelo: nº 05, tipo uso: p, 
aplicação e escultura de resina composta, 
características adicionais: duplo, cabo c, 
silicone, esterilização: autoclavável. 

001 207 76051 espátula plástica para cimento de ionomero de 
vidro: espátula  odontológica, material: plástico, 
modelo: duplo, tipo uso: manipulação resinas e 
cimentos.  

001 209 72225 ESPELHO BUCAL PLANO Nº 03: Espelho 
bucal, material:  aço inoxidável e espelho, tipo: 
plano, tamanho: nº 3, uso: encaixe universal, 
tipo uso: autoclavável, apresentação: 
embalagem individual. OBS: com haste inox 
AISI 420, autoclavável. De alta qualidade 
resistente a corrosão; maior reflexão e 
qualidade de imagem. 

001 210 72226 ESPELHO BUCAL PLANO Nº05: Espelho 
bucal, material:  aço inoxidável e espelho, tipo: 
plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, 
tipo uso: autoclavável, apresentação: 
embalagem individual. Obs: em aço inoxidável 
AISI 440 de alta qualidade, resistente a 
corrosão, maior reflexão e qualidade de 
imagem.  

001 231 72244 FIO RETRATOR 00(EXTRAFINO):  Fio retrator 
gengival, material: algodão trançado ou 
tricotado, tipo: impregnado c, sais de zinco ou 
alumínio, espessura: extra fino, apresentação: 
embalagem c, cerca de 2 m, tipo uso: estéril, 
descartável  

001 234 72247 FLUOR GEL NEUTRO: Fluoreto de sódio, 
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ater a descrição deste item, pois não serão 
aceitas escovas com medidas diferentes das 

 

ESPAÇÃDOR DIGITAL 1.SÉRIE 25MM, 
CONJUNTO COMPLETO: Espaçador 
endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: 
digital, comprimento: 25 mm, características 
adicionais: 1ª série, apresentação: conjunto 

IMPALA CX 

espátula de manipulação n. 24 :espátula 
odontológica, material:  aço inoxidável, modelo: 
nº 24, tipo uso: manipulação.  

IMPALA UN 

espátula de manipulaçao n.70: espátula 
odontológica, material: aço inoxidável, modelo: 
duplo, tamanho: nº 70, tipo uso: manipulação.  

IMPALA UN 

ESPATULA PARA RESINA MODELO 
THONPSON Nº.4:  Espátula odontológica, 
material: aço inoxidável com pontas em titânio, 
modelo: nº 04, tipo uso: p, aplicação e 
escultura de resina composta, características 
adicionais: duplo, cabo c, silicone, 

oclavável.  

IMPALA UN 

ESPATULA PARA RESINA N.1: Espátula 
odontológica, material: aço inoxidá ESPATULA 
PARA RESINA N.1: Espátula odontológica, 
material: aço inoxidável com pontas en titânio, 
modelo: nº 01, tipo uso: p, aplicação e 
escultura de resina composta, características 

icionais: duplo, cabo c, silicone, 
esterilização: autoclavável.  

IMPALA UN 

ESPATULA PARA RESINA N.3: Espátula 
odontológica, material: aço inoxidável com 
pontas en titânio, modelo: nº 03, tipo uso: p, 
aplicação e escultura de resina composta, 
características adicionais: duplo, cabo c, 
silicone, esterilização: autoclavável.  

IMPALA UN 

ESPATULA PARA RESINA N.5: Espátula 
odontológica, material:  aço inoxidável com 
pontas en titânio, modelo: nº 05, tipo uso: p, 
aplicação e escultura de resina composta, 
características adicionais: duplo, cabo c, 
silicone, esterilização: autoclavável.  

IMPALA UN 

espátula plástica para cimento de ionomero de 
vidro: espátula  odontológica, material: plástico, 
modelo: duplo, tipo uso: manipulação resinas e 

MAQUIRA UN 

ESPELHO BUCAL PLANO Nº 03: Espelho 
bucal, material:  aço inoxidável e espelho, tipo: 
plano, tamanho: nº 3, uso: encaixe universal, 
tipo uso: autoclavável, apresentação: 
embalagem individual. OBS: com haste inox 
AISI 420, autoclavável. De alta qualidade 

istente a corrosão; maior reflexão e 
qualidade de imagem.  

IMPALA UN 

ESPELHO BUCAL PLANO Nº05: Espelho 
bucal, material:  aço inoxidável e espelho, tipo: 
plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, 
tipo uso: autoclavável, apresentação: 
embalagem individual. Obs: em aço inoxidável 
AISI 440 de alta qualidade, resistente a 

rrosão, maior reflexão e qualidade de 

IMPALA UN 

FIO RETRATOR 00(EXTRAFINO):  Fio retrator 
gengival, material: algodão trançado ou 
tricotado, tipo: impregnado c, sais de zinco ou 
alumínio, espessura: extra fino, apresentação: 
embalagem c, cerca de 2 m, tipo uso: estéril, 

BIODINAMICA FR 

FLUOR GEL NEUTRO: Fluoreto de sódio, MAQUIRA UN 
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50,00 27,51 

50,00 6,67 

60,00 8,85 

20,00 49,89 

50,00 40,65 

50,00 49,94 

100,00 49,94 

100,00 4,15 

300,00 2,74 

300,00 2,02 

50,00 14,04 

600,00 3,33 
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concentração: 1,23%,   forma farmacêutica: gel 
tixotrópico, característica adicional: neutro. 
Unidade fraco 200 ml 

001 235 72248 FLUORETO DE DIAMINO PRATA:  Diamino 
fluoreto de prata, concentração: a 30%, 
apresentação: em solução. OBS: 
(CARIOSTATICO), frasco com 10 ml. 

001 236 72249 FORCEPS Nº.150 ADULTO:  Fórceps 
odontológico, material: aço inoxidável, tipo: 
adulto, número: 150, características adicionais: 
pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo 
uso: autoclavável.  

001 237 72250 FORCEPS Nº.151 ADULTO:  fórceps 
odontológico, material: aço inoxidável, tipo: 
adulto, número: 151, características adicionais: 
pré-molares, incisivos e raízes inferiores, tipo 
uso: autoclavável.  

001 238 72251 FORCEPS Nº.16 ADULTO :  fórceps 
odontológico, material: aço inoxidável, tipo: 
adulto, número: 16, características adicionais: 
molares inferiores ambos os lados. 

001 239 72252 FORCEPS Nº.17 ADULTO:   Fórceps 
odontológico, material: aço inoxidável, tipo: 
adulto, número: 17, aplicação: uso 
odontológico.  

001 240 72253 FORCEPS Nº.18 L ADULTO:  Fórceps 
odontológico, material: aço inoxidável, tipo: 
adulto, número: 18 l, características adicionais: 
molares superiores lado esquerdo, tipo uso: 
autoclavável.  

001 241 72254 FORCEPS Nº.18R ADULTO:  fórceps 
odontológico, material: aço inoxidável, tipo: 
adulto, número: 18 r, características adicionais: 
molares superiores lado direito, tipo uso: 
autoclavável.  

001 242 72255 FORCEPS Nº.65 ADULTO: fórceps 
odontológico, material:  aço inoxidável, tipo: 
adulto, número: 65, características adicionais: 
extração de raízes superiores, ambos os lados, 
reg, tipo uso: autoclavável. 

001 243 72387 FORMOCRESOL: rmocresol, composição: 
formaldeído + orto-cresol,  concentração: 19% 
+ 35% aproximadamente, veículo: em solução 
glicerinada. Unidade frasco 10 ml  

001 244 72256 FOTOPOLIMERIZADOR:Equipamento 
odontológico, tipo:  fotopolimerizador, aspecto 
físico: base peça de mão sem fio, material 
ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, 
material corpo: plástico abs, fonte: luz led, 
instalação: elétrica, componentes: protetor 
ocular. Obs: com as seguintes características 
mínimas: modelo de mesa; tipo LED (diodo 
emissor de luz); sem fio estrutura em 
poliuretano ou similar; de fácil assepsia; 
ponteira condutora de luz giratória em 
polímero, sem filtro, sem refrigeração e sem 
lâmpada temporizador sonoro, ajustável em 
intervalo de 10 segundos, luz azul, fria, emitida 
por um diodo emissor de luz. Comprimento de 
onda mínima 470nm, 500mwcomcm. Potencia 
600 mw/cm2 aproximadamente. Alimentação 
elétrica 110/220 volts
mínima de 01 ano.  

001 247 76058 gengivotomo orban1/2: bisturi 
odontologico, material:  aço inoxidável, tipo: 
gengivótomo, modelo: orban 1,2, esterilidade: 
esterilizável.  

001 250 72268 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.00 Grampo 
uso odontológico, material:  aço inoxidável, tipo 
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concentração: 1,23%,   forma farmacêutica: gel 
tixotrópico, característica adicional: neutro. 
Unidade fraco 200 ml  

FLUORETO DE DIAMINO PRATA:  Diamino 
fluoreto de prata, concentração: a 30%, 
apresentação: em solução. OBS: 
(CARIOSTATICO), frasco com 10 ml.  

IODONTOSUL UN 

FORCEPS Nº.150 ADULTO:  Fórceps 
odontológico, material: aço inoxidável, tipo: 
adulto, número: 150, características adicionais: 

molares, incisivos e raízes superiores, tipo 

IMPALA UN 

FORCEPS Nº.151 ADULTO:  fórceps 
odontológico, material: aço inoxidável, tipo: 
adulto, número: 151, características adicionais: 

molares, incisivos e raízes inferiores, tipo 

IMPALA UN 

FORCEPS Nº.16 ADULTO :  fórceps 
odontológico, material: aço inoxidável, tipo: 
adulto, número: 16, características adicionais: 
molares inferiores ambos os lados.  

IMPALA UN 

FORCEPS Nº.17 ADULTO:   Fórceps 
odontológico, material: aço inoxidável, tipo: 
adulto, número: 17, aplicação: uso 

IMPALA UN 

FORCEPS Nº.18 L ADULTO:  Fórceps 
odontológico, material: aço inoxidável, tipo: 
adulto, número: 18 l, características adicionais: 
molares superiores lado esquerdo, tipo uso: 

IMPALA UN 

FORCEPS Nº.18R ADULTO:  fórceps 
odontológico, material: aço inoxidável, tipo: 
adulto, número: 18 r, características adicionais: 
molares superiores lado direito, tipo uso: 

IMPALA UN 

FORCEPS Nº.65 ADULTO: fórceps 
odontológico, material:  aço inoxidável, tipo: 
adulto, número: 65, características adicionais: 
extração de raízes superiores, ambos os lados, 
reg, tipo uso: autoclavável.  

IMPALA UN 

FORMOCRESOL: rmocresol, composição: 
cresol,  concentração: 19% 

+ 35% aproximadamente, veículo: em solução 
glicerinada. Unidade frasco 10 ml   

MAQUIRA FR 

FOTOPOLIMERIZADOR:Equipamento 
odontológico, tipo:  fotopolimerizador, aspecto 
físico: base peça de mão sem fio, material 
ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, 
material corpo: plástico abs, fonte: luz led, 
instalação: elétrica, componentes: protetor 
cular. Obs: com as seguintes características 

mínimas: modelo de mesa; tipo LED (diodo 
emissor de luz); sem fio estrutura em 
poliuretano ou similar; de fácil assepsia; 
ponteira condutora de luz giratória em 
polímero, sem filtro, sem refrigeração e sem 

da temporizador sonoro, ajustável em 
intervalo de 10 segundos, luz azul, fria, emitida 
por um diodo emissor de luz. Comprimento de 
onda mínima 470nm, 500mwcomcm. Potencia 
600 mw/cm2 aproximadamente. Alimentação 
elétrica 110/220 volts-60 hertz. Garantia 

 

MICRODONT UN 

gengivotomo orban1/2: bisturi - uso 
odontologico, material:  aço inoxidável, tipo: 
gengivótomo, modelo: orban 1,2, esterilidade: 

IMPALA UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.00 Grampo 
uso odontológico, material:  aço inoxidável, tipo 

6B UN 
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200,00 21,13 

50,00 57,99 

50,00 55,59 

30,00 55,99 

30,00 55,99 

30,00 55,99 

30,00 55,99 

30,00 55,99 

40,00 4,14 

30,00 364,99 

20,00 11,79 

20,00 9,72 
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uso: reutilizável, tamanho: 00, finalidade: 
isolamento absoluto do dente. 

001 251 72259 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.03: Grampo 
uso odontológico, material:  aço inoxidável, tipo 
uso: autoclavável, tamanho: nº 03, finalidade: 
isolamento absoluto do dente. 

001 252 76059 grampo para isolamento n.14 : grampo uso 
odontológico, material:  aço inoxidável, tipo 
uso: reutilizável, tamanho: 14, finalidade: 
isolamento absoluto do dente. 

001 253 72270 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.14ª : 
Grampo uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14a, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 254 72271 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.200: 
Grampo uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 200, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 255 72265 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.201: 
Grampo uso odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 201, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 256 72274 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.202: 
Grampo uso odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 202, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 257 72264 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.203: 
Grampo uso odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 203, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 258 72266 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.206: 
Grampo uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 206, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 259 72263 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.207: 
Grampo uso odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 207, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 269 72278 GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone 
endodôntico, tipo: acessório, material: guta
percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas. 

001 270 72275 GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone 
endodôntico, tipo: acessório, material: guta
percha, calibre: pm(fm), comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas. 

001 271 72277 GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone 
endodôntico, tipo: acessório, material:  guta
percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas. 

001 273 72279 HEMOSTATICO LIQUIDO: Hemostático tópico, 
princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto 
físico: líquido. Obs: indicado para a hemostasia 
e retratação da gengiva, frasco com 10ml. 

001 274 72280 HIDROXIDO DE CALCIO PA: Hidróxido de 
cálcio, aspecto físico: pó ou cristal fino branco, 
fórmula química: ca(oh)2, peso molecular: 
74,09 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 
95%, característica adicional: reagente p.a., 
número de referência química: cas 

001 279 72284 IONÔMERO DE VIDRO DE PARA 
RESTAURAÇÃO (PÓ E LÍQUIDO):   Cimento 
de ionômero de vidro, tipo: resinoso, ativação: 
fotopolimerizável, apresentação: conjunto 
completo. Obs: na cor A3: 
FOTOPOLIMERIZAVEL. Cimento adequado a 
todos os tipos de cavidades e compatív
todos os materiais restauradores. Deverá ser 
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uso: reutilizável, tamanho: 00, finalidade: 
isolamento absoluto do dente.  

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.03: Grampo 
uso odontológico, material:  aço inoxidável, tipo 
uso: autoclavável, tamanho: nº 03, finalidade: 
isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

grampo para isolamento n.14 : grampo uso 
odontológico, material:  aço inoxidável, tipo 
uso: reutilizável, tamanho: 14, finalidade: 
isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.14ª : 
Grampo uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14a, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.200: 
Grampo uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 200, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.201: 
Grampo uso odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 201, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.202: 
Grampo uso odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 202, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.203: 
Grampo uso odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 203, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.206: 
Grampo uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 206, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.207: 
Grampo uso odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 207, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone 
endodôntico, tipo: acessório, material: guta-
percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas.  

IMPALA CX 

GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone 
endodôntico, tipo: acessório, material: guta-
percha, calibre: pm(fm), comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas.  

IMPALA CX 

GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone 
endodôntico, tipo: acessório, material:  guta-
percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas.  

IMPALA CX 

HEMOSTATICO LIQUIDO: Hemostático tópico, 
princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto 
físico: líquido. Obs: indicado para a hemostasia 
e retratação da gengiva, frasco com 10ml.  

BIODINAMICA UN 

HIDROXIDO DE CALCIO PA: Hidróxido de 
cálcio, aspecto físico: pó ou cristal fino branco, 
fórmula química: ca(oh)2, peso molecular: 
74,09 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 
95%, característica adicional: reagente p.a., 
número de referência química: cas 1305-62-0.   

MAQUIRA UN 

IONÔMERO DE VIDRO DE PARA 
RESTAURAÇÃO (PÓ E LÍQUIDO):   Cimento 
de ionômero de vidro, tipo: resinoso, ativação: 
fotopolimerizável, apresentação: conjunto 
completo. Obs: na cor A3: 
FOTOPOLIMERIZAVEL. Cimento adequado a 
todos os tipos de cavidades e compatível com 
todos os materiais restauradores. Deverá ser 

BIODINAMICA UN 
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radiopaco, condensável e com alto índice de 
fluoretos. Tempo de presa máximo: 03 minutos 
APRESENTAÇÃO: (composição mínima do 
kit): o kit deverá conter 01 frasco com no 
mínimo 5 gramas de pó vítreo e 01 fr
liquido composto por ácidos orgânicos solúveis 
em agua contendo no mínimo com no mínimo 
2,4 ML. As embalagens primarias e 
secundarias deverão estar em conformidade 
com a legislação. do Ministério da Saude e 
código de defesa do consumidor. Os kits 
deverão ser entregues com uma colher 
dosadora para o pó; deverá ter indicação para 
uso no tratamento restaurador atraumatico. 

001 284 72286 LENÇOL DE BORRACHA: Material p, 
isolamento dental, dique de borracha,  
material: látex natural, tipo: lençol de borracha 
pré-cortado, dimensão: cerca de 14 x 14 cm, 
tipo uso: uso único, descartável obs: 
aromatizado, caixa com no mínimo 26 
unidades, separados individualmente.  

001 287 72300 LIMA FLEXOFILE Nº 15
Lima uso odontológico, material: aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, 
comprimento: 25 mm, aplicação: digital, 
tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, 
cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: 
caixa com 06 unidades 

001 289 72298 LIMA FLEXOFILE Nº 15, 25MM: Lima uso 
odontológico, material:  aço inoxidável, modelo: 
tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, 
aplicação: digital, tamanho: nº 15, 
componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 
unidades.  

001 321 72325 LIMA PARA OSSO DE SELDIN Nº 01(11): 
Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 
11. Obs:Instrumento cirúrgico não articulado 
não cortante. Produzido em aço inoxidável com 
extra tratamento contra oxidação. Instrumenta
padrão, qualidade e acabamento impecável. 

001 322 72326 LIMA PARA OSSO DE SELDIN Nº 02 (12): 
Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 
12. Obs: Instrumento cirúrgico não articulado 
não cortante. Produzido em aço inoxidável com 
extra tratamento contra oxidação. Instrumen
padrão, qualidade e acabamento impecável. 

001 325 72327 LIXA DE METAL PARA AMÁLGAMA:  Tira 
abrasiva - uso odontológico, material: aço 
inoxidável + óxido de alumínio, tipo centro: 
centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, 
largura: 4 mm, apresentação: envelope c, 12 
unidades, tipo uso: estéril, descartável. ob
tiras de lixa de aço têm como finalidade dar 
acabamento e polimento nas restaurações 
dentais de amálgama entre dois dentes, 
devendo ser de excelente qualidade pois não 
podem soltar fragmentos metálicos na via oral 
do paciente.pacote com 12 unidades c

001 326 72410 LOCALIZADOR APICAL: Alimentação: Bivolt 
automático;  Deve ter os acessórios: 1 Cabo de 
Medição; 4 Suportes de Lima; 4 Clipes Labiais 
1 Testador de Funções; 1 Bateria Recarregável 

001 327 72328 LUBRIFICANTE EM SPRAY: Lubrificante 
odontológico, composição básica:  óleo 
mineral, apresentação: spray com adaptador, 
aplicação: caneta de alta e baixa rotação, 
características adicionais: sem cfc. OBS: com 
2 pontas 200 ml (para canetas odontológica
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radiopaco, condensável e com alto índice de 
fluoretos. Tempo de presa máximo: 03 minutos 
APRESENTAÇÃO: (composição mínima do 
kit): o kit deverá conter 01 frasco com no 
mínimo 5 gramas de pó vítreo e 01 frasco do 
liquido composto por ácidos orgânicos solúveis 
em agua contendo no mínimo com no mínimo 
2,4 ML. As embalagens primarias e 
secundarias deverão estar em conformidade 
com a legislação. do Ministério da Saude e 
código de defesa do consumidor. Os kits 
everão ser entregues com uma colher 

dosadora para o pó; deverá ter indicação para 
uso no tratamento restaurador atraumatico.  

LENÇOL DE BORRACHA: Material p, 
isolamento dental, dique de borracha,  
material: látex natural, tipo: lençol de borracha 

cortado, dimensão: cerca de 14 x 14 cm, 
tipo uso: uso único, descartável obs: 
aromatizado, caixa com no mínimo 26 

os individualmente.   

KDENT UN 

LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 1ª SERIE 25MM 
Lima uso odontológico, material: aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, 
comprimento: 25 mm, aplicação: digital, 
tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, 
cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: 

unidades  

IMPALA CX 

LIMA FLEXOFILE Nº 15, 25MM: Lima uso 
odontológico, material:  aço inoxidável, modelo: 
tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, 
aplicação: digital, tamanho: nº 15, 
componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 

IMPALA CX 

LIMA PARA OSSO DE SELDIN Nº 01(11): 
Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 
11. Obs:Instrumento cirúrgico não articulado 
não cortante. Produzido em aço inoxidável com 
extra tratamento contra oxidação. Instrumental 
padrão, qualidade e acabamento impecável.  

IMPALA UN 

LIMA PARA OSSO DE SELDIN Nº 02 (12): 
Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 
12. Obs: Instrumento cirúrgico não articulado 
não cortante. Produzido em aço inoxidável com 
extra tratamento contra oxidação. Instrumental 
padrão, qualidade e acabamento impecável.  

IMPALA UN 

LIXA DE METAL PARA AMÁLGAMA:  Tira 
uso odontológico, material: aço 

inoxidável + óxido de alumínio, tipo centro: 
centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, 
largura: 4 mm, apresentação: envelope c, 12 
unidades, tipo uso: estéril, descartável. obs: as 
tiras de lixa de aço têm como finalidade dar 
acabamento e polimento nas restaurações 
dentais de amálgama entre dois dentes, 
devendo ser de excelente qualidade pois não 
podem soltar fragmentos metálicos na via oral 
do paciente.pacote com 12 unidades cada.  

IMPALA PCT 

LOCALIZADOR APICAL: Alimentação: Bivolt 
automático;  Deve ter os acessórios: 1 Cabo de 
Medição; 4 Suportes de Lima; 4 Clipes Labiais 
1 Testador de Funções; 1 Bateria Recarregável 

WOOD UN 

LUBRIFICANTE EM SPRAY: Lubrificante 
odontológico, composição básica:  óleo 
mineral, apresentação: spray com adaptador, 
aplicação: caneta de alta e baixa rotação, 
características adicionais: sem cfc. OBS: com 
2 pontas 200 ml (para canetas odontológicas 

IMPALA UN 
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alta e baixa rotação). 

001 339 76070 mandril modelo de pressão: mandril 
odontológico, material: aço inoxidável, modelo: 
de pressão, compatibilidade: para contra 
ângulo.  

001 347 72332 MATRIZ DE AÇO 0,7MM: Matriz odontológica, 
material:  aço inoxidável, formato: fita, 
apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo 
uso: descartável. apresentação: rolo 50cm, 
largura: 7 mm, tipo uso: descartável. obs: 
material de excelente qualidade, sendo fi
no momento de passar entre os dentes, pois 
se for material frágil com muito mobilidade 
acaba entortando e muitas vezes cortando a 
gengiva dos pacientes. unidade 

001 352 72335 OCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos proteção, 
material armação:  náilon flexível, cor lente: 
incolor, aplicação: odontologia, características 
adicionais: proteção mínima de 99% uva e uvb, 
pinos metálicos, tipo fixação: haste ajustáveis 
tipo espátula, material lente
armação: incolor.  

001 361 72354 PEDRA PARA AFIAR: Pedra afiar, tipo: cor 
laranja, comprimento: 10 cm, largura: 2,50 cm, 
especificação: pedra de afiar curetas. 

001 362 72340 PEDRA POMES: Pedra 
rocha magnética, cor: branca, aspecto físico: 
pó, aplicação: limpeza dental, uso: 
odontológico, características adicionais: 
extrafino.  

001 365 81633 Pinça de adson 12 cm: pinça cirúrgica, 
material: aço inoxidável,  modelo: adson, tipo 
ponta: dente de rato, comprimento: 12 cm. obs: 
confeccionada em aço inox aisi
embalagem plástica individual. unidade 

001 369 81637 Pinça kelly curva 14cm: pinça cirúrgica, 
material: aço inoxidável,  modelo: kelly, tipo 
ponta: curva, comprimento: 14 cm. obs: é 
usada para pinçamento (hemostasia). produto 
confeccionado em aço inoxidável aisi
ponta curva, com serrilha. unidade 

001 370 81638 Pinça kelly reta 14cm: pinça cirúrgica, material: 
aço inoxidável,   modelo: kelly, tipo ponta: reta, 
comprimento: 14 cm. obs: produto 
confeccionado em aço inoxidável aisi
embalagem plástica individual, constando os 
dados de identificação, procedência 
rastreabilidade. unidade 

001 371 72346 PINÇA PORTA GRAMPO: Pinça odontológica, 
material: aço inoxidável, tipo: porta grampo, 
tipo ponta: curvo com sulco, características 
adicionais: com trava, aplicação: isolamento 
absoluto restaurações odontológicas 

001 372 76073 pincel microbrusch extra fino: aplicador 
odontológico, tipo haste:  dobrável, tipo uso: 
descartável, material: plástico, características 
adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo 
ponta: extra fina. obs: não pode soltar resíduos 
e material de fibras d
interfere no trabalho em resina , não deixando 
a mesma aderir ao adesivo, perdendo a 
eficácia devida, caixa com 100 unidades de 
microbrusch cada.  

001 374 76103 placa de vidro 10 mm : acessórios 
odontológico, tipo: placa p, e placa de vidro 10 
mm : acessórios - uso odontológico, tipo: placa 
p, espatulação, material: vidro, formato: 
retangular, espessura: espessura cerca de 10 
mm.  
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alta e baixa rotação).  

mandril modelo de pressão: mandril 
odontológico, material: aço inoxidável, modelo: 
de pressão, compatibilidade: para contra 

MICRODONT UN 

MATRIZ DE AÇO 0,7MM: Matriz odontológica, 
material:  aço inoxidável, formato: fita, 
apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo 
uso: descartável. apresentação: rolo 50cm, 
largura: 7 mm, tipo uso: descartável. obs: 
material de excelente qualidade, sendo firme 
no momento de passar entre os dentes, pois 
se for material frágil com muito mobilidade 
acaba entortando e muitas vezes cortando a 
gengiva dos pacientes. unidade  

IMPALA UN 

OCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos proteção, 
material armação:  náilon flexível, cor lente: 
incolor, aplicação: odontologia, características 
adicionais: proteção mínima de 99% uva e uvb, 
pinos metálicos, tipo fixação: haste ajustáveis 
tipo espátula, material lente: policarbonato, cor 

KALIPSO UN 

PEDRA PARA AFIAR: Pedra afiar, tipo: cor 
laranja, comprimento: 10 cm, largura: 2,50 cm, 
especificação: pedra de afiar curetas.  

IMPALA UN 

PEDRA POMES: Pedra - pomes, material:  
rocha magnética, cor: branca, aspecto físico: 
pó, aplicação: limpeza dental, uso: 
odontológico, características adicionais: 

MAQUIRA UN 

Pinça de adson 12 cm: pinça cirúrgica, 
material: aço inoxidável,  modelo: adson, tipo 
ponta: dente de rato, comprimento: 12 cm. obs: 
confeccionada em aço inox aisi-420, com 
embalagem plástica individual. unidade  

6B UN 

Pinça kelly curva 14cm: pinça cirúrgica, 
material: aço inoxidável,  modelo: kelly, tipo 
ponta: curva, comprimento: 14 cm. obs: é 
usada para pinçamento (hemostasia). produto 
confeccionado em aço inoxidável aisi-420. 
ponta curva, com serrilha. unidade  

6B UN 

Pinça kelly reta 14cm: pinça cirúrgica, material: 
aço inoxidável,   modelo: kelly, tipo ponta: reta, 
comprimento: 14 cm. obs: produto 
confeccionado em aço inoxidável aisi-420. 
embalagem plástica individual, constando os 
dados de identificação, procedência e 
rastreabilidade. unidade  

6B UN 

PINÇA PORTA GRAMPO: Pinça odontológica, 
material: aço inoxidável, tipo: porta grampo, 
tipo ponta: curvo com sulco, características 
adicionais: com trava, aplicação: isolamento 
absoluto restaurações odontológicas  

IMPALA UN 

pincel microbrusch extra fino: aplicador 
odontológico, tipo haste:  dobrável, tipo uso: 
descartável, material: plástico, características 
adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo 
ponta: extra fina. obs: não pode soltar resíduos 
e material de fibras da ponta do pinel, pois 
interfere no trabalho em resina , não deixando 
a mesma aderir ao adesivo, perdendo a 
eficácia devida, caixa com 100 unidades de 

FGM CX 

placa de vidro 10 mm : acessórios - uso 
odontológico, tipo: placa p, e placa de vidro 10 

uso odontológico, tipo: placa 
p, espatulação, material: vidro, formato: 
retangular, espessura: espessura cerca de 10 

IMPALA UN 
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001 375 72350 PLACA DE VIDRO:Acessórios 
odontológico, tipo:  placa p, espatulação, 
material: vidro, formato: retangular, espessura: 
espessura cerca de 6 mm. 

001 379 81640 Porta-agulha instrumental, modelo:mayo 
hegar, tipo ponta:ponta reta,   característica 
ponta:c/ vídea, haste:haste reta, adicional 
1:com trava, comprimento total:cerca de 14 
cm, material:aço inoxidável, 
esterilidade:esterilizável. obs: favor se ater ao 
detalhe caracteristica ponta com videa, pois 
não serão aceitos porta agulha sem vídea. 
unidade  

001 380 81641 Porta-agulha instrumental, modelo:mayo 
hegar, tipo ponta:ponta reta,   haste:haste reta, 
adicional 1:com trava, comprimento total:cerca 
de 14 cm, material:aço inoxidável, 
esterilidade:esterilizável. obs: ponta sem videa. 
unidade. unidade  

001 384 72359 PORTA AMALGAMA: Porta amálgama, 
material: aço inoxidável,   tipo: autoclavável 

001 385 72360 PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO: 
Porta matriz odontológico, material:  aço 
inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: adulto. 

001 389 72364 REGUA ENDODONTICA: Régua 
odontológico, modelo:  endodôntica, material: 
alumínio, tipo: milimetrada, característica 
adicional: calibradora de cones, tipo uso: 
autoclavável.  

001 390 81643 Removedor de manchas(tartarite): com sais de 
flúor, timol, álcool   etílico, ácidos inorgânicos e 
agua destilada.obs: caixa com 1 unidade. 
unidade  

001 402 72374 REVELADOR DENTAL PARA RADIOGRAFIA: 
Revelador radiológico, tipo:  solução aquosa 
pronta p, uso, aplicação: para processamento 
manual. OBS: Agua 85
1-5%; Dietilenoglicol 1
Apresentação: frasco com 475 ml 

001 405 81646 Selante, tipo:para fóssulas e fissuras, 
característica adicional: fotopolimerizável, 
componente adicional:flúor. obs: selante 
fotopolimerizável contendo 50% em peso de 
cargas inorgânicas com liberador de flúor, 
desenvolvido para selar fóssulas e fissuras..
composições: - fluroshield:monômero nco, 
nupol bis gma, tegdma, penta, n
dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, 
canforoquinona, cervit t 1000, bário silanizado, 
fluoreto de sódio,cabosil ts 720 e titanox 3328. 
- condicionador dental gel: ácido fosfór
água, sílica coloidal e pigmento inorgânico. 
obs: embalagem contendo 1 seringa de 2 g, 3 
pontas aplicadoras, cor matizado, 
fotopolimerizavel  

001 407 76076 seringa carpule: seringa, material: aço 
inoxidável, tipo uso: autoclavável, capacidade: 
1,80 ml, características adicionais: retrocarga, 
tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional. 

001 412 76077 sonda exploradora n. 5: sonda odontológica, 
material: aço inoxidável,  tipo: exploradora, 
modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço. 

001 413 76078 sonda milimetrada: sonda odontológica, 
material: aço inoxidável, tipo: periodontal, 
características adicionais: milimetrada, modelo: 
willians, tipo cabo: 2 pontas ativas rombas. 

001 414 81650 Sonda odontológica, material:aço inoxidável, 
tipo:exploradora,  características 
adicionais:endodontia, modelo:nº 47, tipo 
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PLACA DE VIDRO:Acessórios - uso 
odontológico, tipo:  placa p, espatulação, 
material: vidro, formato: retangular, espessura: 
espessura cerca de 6 mm.  

IMPALA UN 

agulha instrumental, modelo:mayo 
hegar, tipo ponta:ponta reta,   característica 
ponta:c/ vídea, haste:haste reta, adicional 
1:com trava, comprimento total:cerca de 14 
cm, material:aço inoxidável, 
esterilidade:esterilizável. obs: favor se ater ao 

lhe caracteristica ponta com videa, pois 
não serão aceitos porta agulha sem vídea. 

6B UN 

agulha instrumental, modelo:mayo 
hegar, tipo ponta:ponta reta,   haste:haste reta, 
adicional 1:com trava, comprimento total:cerca 
de 14 cm, material:aço inoxidável, 
esterilidade:esterilizável. obs: ponta sem videa. 

6B UN 

PORTA AMALGAMA: Porta amálgama, 
material: aço inoxidável,   tipo: autoclavável  

6B UN 

PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO: 
Porta matriz odontológico, material:  aço 
inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: adulto.  

IMPALA UN 

REGUA ENDODONTICA: Régua - uso 
odontológico, modelo:  endodôntica, material: 
alumínio, tipo: milimetrada, característica 
adicional: calibradora de cones, tipo uso: 

IMPALA UN 

Removedor de manchas(tartarite): com sais de 
flúor, timol, álcool   etílico, ácidos inorgânicos e 
agua destilada.obs: caixa com 1 unidade. 

IODONTOSUL UN 

REVELADOR DENTAL PARA RADIOGRAFIA: 
Revelador radiológico, tipo:  solução aquosa 
pronta p, uso, aplicação: para processamento 
manual. OBS: Agua 85-90%; Sulfato de sódio 

5%; Dietilenoglicol 1-5%; Hidroquinona 1-5%. 
Apresentação: frasco com 475 ml  

IMPALA UN 

Selante, tipo:para fóssulas e fissuras, 
característica adicional: fotopolimerizável, 
componente adicional:flúor. obs: selante 
fotopolimerizável contendo 50% em peso de 
cargas inorgânicas com liberador de flúor, 
desenvolvido para selar fóssulas e fissuras.. 

fluroshield:monômero nco, 
nupol bis gma, tegdma, penta, n-metil 
dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, 
canforoquinona, cervit t 1000, bário silanizado, 
fluoreto de sódio,cabosil ts 720 e titanox 3328. 

condicionador dental gel: ácido fosfórico, 
água, sílica coloidal e pigmento inorgânico. 
obs: embalagem contendo 1 seringa de 2 g, 3 
pontas aplicadoras, cor matizado, 

BIODINAMICA UN 

seringa carpule: seringa, material: aço 
inoxidável, tipo uso: autoclavável, capacidade: 
1,80 ml, características adicionais: retrocarga, 
tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional.  

IMPALA UN 

sonda exploradora n. 5: sonda odontológica, 
material: aço inoxidável,  tipo: exploradora, 
modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço.  

IMPALA UN 

sonda milimetrada: sonda odontológica, 
material: aço inoxidável, tipo: periodontal, 
características adicionais: milimetrada, modelo: 
willians, tipo cabo: 2 pontas ativas rombas.  

IMPALA UN 

Sonda odontológica, material:aço inoxidável, 
tipo:exploradora,  características 
adicionais:endodontia, modelo:nº 47, tipo 

IMPALA UN 
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30,00 6,84 

100,00 134,20 

100,00 28,68 

100,00 28,39 

50,00 25,20 

20,00 10,61 

200,00 18,77 

200,00 9,97 

300,00 12,40 

50,00 34,07 

300,00 5,95 

50,00 9,78 

200,00 7,07 
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cabo:cabo maciço. obs: ponta reta. unidade 

001 416 72381 SSugador descartavel:  sugador, material: pvc, 
tipo: saliva, características adicionais: c, 
arame, apresentação: pacote c, 40 unidades, 
tipo uso: estéril, descartável.obs: material de 
excelente qualidade, ponta deve ser fixa sem 
possibilidades de soltar, p
atendimento de adultos e também crianças e 
bebês, evitando possíveis acidentes graves 
como engasgamento. pacote com 40 unidades 
cada  

001 418 76079 tamborel endodontico: pote odontológico, 
material: alumínio, formato:  cilíndrico, 
aplicação: endodontia, tipo: tamborel, 
componentes adicionais: mantas em disco, tipo 
uso: autoclavável.  

001 420 81652 Tesoura iris curva: tesoura, material: aço 
inoxidável, comprimento:   11,5 cm, tipo ponta: 
curva, tipo: íris. unidade 

001 421 76081 tesoura iris reta 12 cm: tesoura instrumental, 
modelo 1: íris, tipo  ponta: ponta reta, 
característica ponta: fina, haste: haste reta, 
comprimento total: cerca de 12 cm, material: 
aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. 

001 422 76082 tira de lixa: tira abrasiva 
material: poliéster +  óxido de alumínio, tipo 
centro: centro neutro, comprimento: cerca de 
150 mm, largura: cerca de 4 
mm,apresentação:envelope c/12 unidades tipo 
uso: descartável.  

001 424 72386 TOP DAM BISNAGA: Isolante 
odontológico, composição básica: metacrilato, 
aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: 
barreira gengival, características adicionais: 
fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 3 
g.. OBS: com 3 pontas aplicadoras. 

001 425 72409 TRICRESOLFORMALINA  

 
Valor total da Ata R$ 294.205,96 (duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e cinco reais e noventa e seis 
centavos). 

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga 
CONTRATADA, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
 
2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a do
prorrogações, conforme o inciso IIIdo § 3º
 
2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES
 
3.1.Os produtos deverão ser entregues (sem ônus de entrega), conforme as solicitações da Secretaria 
Municipal de Saúde, na sede da Central de Abastecimento Farmacêutico 
Pio XII, n° 696 bairro Guanabara, no Mu

 
3.2. A CONTRATADA deverá atender as solicitações da Secretaria de Saúde, no prazo máximo de 
dias úteis, contados do momento do recebimento da nota de empenho.
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cabo:cabo maciço. obs: ponta reta. unidade  

SSugador descartavel:  sugador, material: pvc, 
tipo: saliva, características adicionais: c, 
arame, apresentação: pacote c, 40 unidades, 
tipo uso: estéril, descartável.obs: material de 
excelente qualidade, ponta deve ser fixa sem 
possibilidades de soltar, pois será utilizado no 
atendimento de adultos e também crianças e 
bebês, evitando possíveis acidentes graves 
como engasgamento. pacote com 40 unidades 

SSPLUS UN 

tamborel endodontico: pote odontológico, 
material: alumínio, formato:  cilíndrico, 
aplicação: endodontia, tipo: tamborel, 
componentes adicionais: mantas em disco, tipo 

IMPALA UN 

Tesoura iris curva: tesoura, material: aço 
inoxidável, comprimento:   11,5 cm, tipo ponta: 
curva, tipo: íris. unidade  

6B UN 

tesoura iris reta 12 cm: tesoura instrumental, 
modelo 1: íris, tipo  ponta: ponta reta, 
característica ponta: fina, haste: haste reta, 
comprimento total: cerca de 12 cm, material: 
aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.  

6B UN 

tira de lixa: tira abrasiva - uso odontológico, 
material: poliéster +  óxido de alumínio, tipo 
centro: centro neutro, comprimento: cerca de 
150 mm, largura: cerca de 4 
mm,apresentação:envelope c/12 unidades tipo 

IMPALA CX 

TOP DAM BISNAGA: Isolante - uso 
odontológico, composição básica: metacrilato, 
aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: 
barreira gengival, características adicionais: 
fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 3 
g.. OBS: com 3 pontas aplicadoras.  

BIODINAMICA UN 

TRICRESOLFORMALINA   MAQUIRA UN 

(duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e cinco reais e noventa e seis 

Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 
lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 
ei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
 

A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES 

Os produtos deverão ser entregues (sem ônus de entrega), conforme as solicitações da Secretaria 
Municipal de Saúde, na sede da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, localizada na Rua: Papa 
Pio XII, n° 696 bairro Guanabara, no Município de Francisco Beltrão-PR. 

. A CONTRATADA deverá atender as solicitações da Secretaria de Saúde, no prazo máximo de 
contados do momento do recebimento da nota de empenho. 
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2.500,00 7,30 

10,00 15,49 

150,00 14,93 

150,00 13,91 

150,00 4,36 

50,00 9,12 

50,00 4,93 

(duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e cinco reais e noventa e seis 

a Administração a firmar as contratações com a 
lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

ze meses, incluídas eventuais 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

 DE RECEBIMENTO 

Os produtos deverão ser entregues (sem ônus de entrega), conforme as solicitações da Secretaria 
CAF, localizada na Rua: Papa 

. A CONTRATADA deverá atender as solicitações da Secretaria de Saúde, no prazo máximo de 10 (dez) 
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3.2.1. O prazo de que trata o item 3.2 poderá ser pro
pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
 
3.3. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doz
partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços.
 

CLÁUSULA QUARTA 
 
4.1. Os objetos deste contrato serão dados como recebidos conforme:
a. Recebimento Provisório: A partir da data da entrega do objeto solicitado, o Responsável Técnico 
do Departamento solicitante e fiscal terá um 
Fiscal, data de validade dos produtos, lote, quantidade, bem como verificar a confo
equipamento/produto com o solicitado na Nota de Empenho. Caso ocorram divergências entre o bem 
solicitado e o entregue, o fiscal deverá rejeitá
contados do recebimento da notificação formal p
b. Recebimento Definitivo: Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e 
estando todos os produtos em conformidade com a Ata de Registro de Preços, o fiscal atestará na Nota 
Fiscal o recebimento definitivo encaminhando a me
c. A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento 
definitivo da mercadoria ou que a mesma esteja em conformidade com a Nota de Empenho/Ata de Registro 
de preços. 
d. Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
disposto neste Termo. Se após o recebimento provisório, constatar
realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa 
notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.
e. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos 
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando
suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 
garantia. 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA, PRAZO DE VALIDADE E TRANSPORTE DOS MATERIAIS
3.  
5.1. Os materiais deverão ter prazo de validade de no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) do prazo 
oferecido pelo fabricante, contados a partir do recebimento definitivo.

 
5.2. Serão devolvidos todos os materiais entregues fora do prazo de validade acima citado, para 
substituição, correndo à custa da devolução às expensas da CONTRATADA, podendo ainda sofrer as 
penalidades por inadimplência contratual.
 
5.3. Prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, para os itens duráveis.
 
5.4. O texto e demais exigências legais previstas para os produtos devem estar em conformidade com a 
legislação do Ministério da Saúde e do Código de Defesa do Consumidor.
 
5.5. Não serão recebidos materiais que tenham sido transportados com outros materiais d
que estejam com suas embalagens adulteradas ou, que o veículo de transporte apresente sujidades e/ou 
temperatura inadequada. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 
6.1. Fornecer os produtos/materiais que contenham Registro/notif
requisitos técnicos constantes na Lei Federal n.º 6.360/1976 e demais requisitos técnicos definidos em 
regulamentação específica da ANVISA.
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O prazo de que trata o item 3.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doz
partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

Os objetos deste contrato serão dados como recebidos conforme: 
A partir da data da entrega do objeto solicitado, o Responsável Técnico 

do Departamento solicitante e fiscal terá um prazo de 02 (dois) dias úteis para conferência da Nota 
data de validade dos produtos, lote, quantidade, bem como verificar a confo

equipamento/produto com o solicitado na Nota de Empenho. Caso ocorram divergências entre o bem 
solicitado e o entregue, o fiscal deverá rejeitá-lo e solicitar a reposição num prazo de 2 (dois) dias
contados do recebimento da notificação formal pela CONTRATADA. 

Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e 
estando todos os produtos em conformidade com a Ata de Registro de Preços, o fiscal atestará na Nota 
Fiscal o recebimento definitivo encaminhando a mesma para os tramites legais de pagamento.

A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento 
definitivo da mercadoria ou que a mesma esteja em conformidade com a Nota de Empenho/Ata de Registro 

rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
disposto neste Termo. Se após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram 
realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa 
notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.

Independentemente da aceitação, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos 
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às 
suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 

 
DA GARANTIA, PRAZO DE VALIDADE E TRANSPORTE DOS MATERIAIS

deverão ter prazo de validade de no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) do prazo 
oferecido pelo fabricante, contados a partir do recebimento definitivo. 

Serão devolvidos todos os materiais entregues fora do prazo de validade acima citado, para 
stituição, correndo à custa da devolução às expensas da CONTRATADA, podendo ainda sofrer as 

penalidades por inadimplência contratual. 

Prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, para os itens duráveis. 

O texto e demais exigências legais previstas para os produtos devem estar em conformidade com a 
legislação do Ministério da Saúde e do Código de Defesa do Consumidor. 

Não serão recebidos materiais que tenham sido transportados com outros materiais d
que estejam com suas embalagens adulteradas ou, que o veículo de transporte apresente sujidades e/ou 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Fornecer os produtos/materiais que contenham Registro/notificação/cadastro junto a ANVISA, conforme 
requisitos técnicos constantes na Lei Federal n.º 6.360/1976 e demais requisitos técnicos definidos em 
regulamentação específica da ANVISA. 
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rrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

A partir da data da entrega do objeto solicitado, o Responsável Técnico 
prazo de 02 (dois) dias úteis para conferência da Nota 

data de validade dos produtos, lote, quantidade, bem como verificar a conformidade do 
equipamento/produto com o solicitado na Nota de Empenho. Caso ocorram divergências entre o bem 

reposição num prazo de 2 (dois) dias 

Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e 
estando todos os produtos em conformidade com a Ata de Registro de Preços, o fiscal atestará na Nota 

sma para os tramites legais de pagamento. 
A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento 

definitivo da mercadoria ou que a mesma esteja em conformidade com a Nota de Empenho/Ata de Registro 

rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
se que os fornecimentos foram 

realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será 
notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 

Independentemente da aceitação, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos 
o prazo determinado pela Administração, às 

suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 

DA GARANTIA, PRAZO DE VALIDADE E TRANSPORTE DOS MATERIAIS 

deverão ter prazo de validade de no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) do prazo 

Serão devolvidos todos os materiais entregues fora do prazo de validade acima citado, para 
stituição, correndo à custa da devolução às expensas da CONTRATADA, podendo ainda sofrer as 

O texto e demais exigências legais previstas para os produtos devem estar em conformidade com a 

Não serão recebidos materiais que tenham sido transportados com outros materiais de natureza tóxica, 
que estejam com suas embalagens adulteradas ou, que o veículo de transporte apresente sujidades e/ou 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

icação/cadastro junto a ANVISA, conforme 
requisitos técnicos constantes na Lei Federal n.º 6.360/1976 e demais requisitos técnicos definidos em 
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6.2. Manter a licença sanitária do estabelecimento, fornecida pela Vigilân
Municipal, vigente, de acordo com as exigências dos órgãos sanitários regulamentadores.

 
6.3. A entrega deverá conter a quantidade total solicitada na Nota de Empenho emitida pelo Município.
 
6.4. Certificar-se, preliminarmente, d
qualquer argumentação posterior de desconhecimento.
 
6.5. Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
Caso ocorra algum problema no fornecim
deve–se encaminhar solicitação previa para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços.
 
6.6. Arcar com todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, d
encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento 
do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.
 
6.7. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos, respondend
materiais e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto à CONTRATANTE e a 
terceiros, desde que fique comprovada sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta 
responsabilidade o acompanhament
8.666/93. 

 
6.8. Os produtos deverão ser acondicionados conforme norma do fabricante, devendo garantir proteção 
durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas na 
legislação em vigor e em conformidade com as normas vigentes.
 
6.9. Entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, 
apresentados na proposta. 
 
6.10. Todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto 
desta licitação, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.
 
6.11. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 

CLÁUSULA SÉTIMA 

7.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da pro

 
7.2. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

 
7.3.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
comissão/servidor especialmente designado
 
7.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADAno valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
 
7.5. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do contrato.
 
7.6. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
 
7.7. Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.
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Manter a licença sanitária do estabelecimento, fornecida pela Vigilância Sanitária Estadual ou 
Municipal, vigente, de acordo com as exigências dos órgãos sanitários regulamentadores.

A entrega deverá conter a quantidade total solicitada na Nota de Empenho emitida pelo Município.

se, preliminarmente, de todas as condições exigidas, não sendo levada em consideração 
qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

. Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca licitada, 

se encaminhar solicitação previa para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços.

Arcar com todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, d
encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento 
do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

se pela entrega dos produtos, respondendo por danos e desaparecimentos de bens 
materiais e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto à CONTRATANTE e a 
terceiros, desde que fique comprovada sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta 
responsabilidade o acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de acordo com o art. 70 da Lei nº 

Os produtos deverão ser acondicionados conforme norma do fabricante, devendo garantir proteção 
durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas na 
legislação em vigor e em conformidade com as normas vigentes. 

Entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a mesma marca dos produtos 

. Todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 
tros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto 

desta licitação, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
ões de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 

erificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo

Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
comissão/servidor especialmente designado. 

Efetuar o pagamento à CONTRATADAno valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

r as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do contrato.

Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.
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cia Sanitária Estadual ou 
Municipal, vigente, de acordo com as exigências dos órgãos sanitários regulamentadores. 

A entrega deverá conter a quantidade total solicitada na Nota de Empenho emitida pelo Município. 

e todas as condições exigidas, não sendo levada em consideração 

. Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
ento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca licitada, 

se encaminhar solicitação previa para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços. 

Arcar com todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, 
encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento 

o por danos e desaparecimentos de bens 
materiais e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto à CONTRATANTE e a 
terceiros, desde que fique comprovada sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta 

o realizado pela CONTRATANTE, de acordo com o art. 70 da Lei nº 

Os produtos deverão ser acondicionados conforme norma do fabricante, devendo garantir proteção 
durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas na 

a mesma marca dos produtos 

. Todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 
tros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto 

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

erificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
posta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

Efetuar o pagamento à CONTRATADAno valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

r as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do contrato. 

Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em 

Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 

8.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de des
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA 
deverá: 
a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 
consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 
Água 
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranç
execução dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 
especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde 
dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.
j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 
pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas,
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.
k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
l) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 
biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos 
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequad
 
8.2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 
sustentabilidade, como:  
a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de 
documentos; 
b) Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a 
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em a
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 
bem como em áreas não licenciadas.
d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

CLÁUSULA NONA 

9.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado 
pelo Município e acompanhada ainda das CND’s do 
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
CONTRATADA indicada pela mesma.
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE 

 
As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 

alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA 

m as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento. 

Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 
que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 

Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 

redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. 

Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 
ão de colaboradores no quadro da empresa. 

Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde 

vidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.
Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 

pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas,
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.

É proibido incinerar qualquer resíduo gerado. 
o é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. 

Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 

Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos 
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 

Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequad

A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 

Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de 

necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a 
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.

Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em a
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 
bem como em áreas não licenciadas. 

Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO  
 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado 

mpanhada ainda das CND’s do FGTS, TRABALHISTA 
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
CONTRATADA indicada pela mesma. 
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 

perdícios e menor poluição se pautam em 
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA 

m as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 

Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 

Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 

a que se fizerem necessários, para a 

Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água. 
Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 

redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos 

Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 

Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde 

vidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00. 
Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 

pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico. 

Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 

Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 

Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 

Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de 

necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a 
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal. 

Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 

Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado 

 eFEDERAL e após o 
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
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9.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.

 
9.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 
 
9.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:

 
9.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
emitida: a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 
9.3.2. Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601
PR. 

 
9.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter
9.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação;
9.3.3.2. O número da Ata, número d
9.3.3.3. número do item e descrição do produto:
9.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 
constante da Ata de Registro de Preços; 
9.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.
9.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.
 
9.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrer
dias após a data da sua reapresentação.
 
9.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta 
Recursos vinculados a E.C. 29/00 e Bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde, da seguinte 
dotação orçamentária: 
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – 
 
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 

5670 08.006.10.301.1001.2047 

5730 08.006.10.301.1001.2047 

5610 08.006.10.301.1001.2046 

5460 08.006.10.301.1001.2046 

5470 08.006.10.301.1001.2046 

 
9.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.
 
9.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.
 
9.8. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, 
II, “d” da Lei 8.666/93. 
 
9.9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
extraordinária, tampouco fato previsível.
 
9.10. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal. 
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O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.

As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua 
s Santos nº 1000 – centro. 

CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 

O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/0001

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-030 

o corpo da Nota Fiscal deverá conter: 
9.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação; 
9.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;
9.3.3.3. número do item e descrição do produto: 
9.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 
constante da Ata de Registro de Preços;  

valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.
9.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 

As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrer
dias após a data da sua reapresentação. 

Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na 

Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta 
Recursos vinculados a E.C. 29/00 e Bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde, da seguinte 

 Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020 

Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte

 494 3.3.90.30.10.00 Do Exercício

 494 4.4.90.52.08.00 Do Exercício

 494 4.4.90.52.08.00 Do Exercício

 303 3.3.90.30.10.00 Do Exercício

 494 3.3.90.30.10.00 Do Exercício

correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, 

Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
isível. 

Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
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cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 

As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua 

O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
77.816.510/0001-66; 

030 – Francisco Beltrão-

o Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho; 

9.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 

valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total. 

As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 

Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na 

Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta 
Recursos vinculados a E.C. 29/00 e Bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde, da seguinte 

Grupo da fonte 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 

Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, 

Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 

Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
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9.11. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 
documentos comprobatórios para a
8.666/93. 
 
9.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado 
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.
 
9.13. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de Francisco Beltrão/PR, o 
valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mor
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.
 

CLÁUSULA DÉCIMA –
 
10.1.Caberá à Sra. CAROLINE DE FATIMA THERESA LADEIRA,
70, representante da CONTRATADA, a responsabilizar
 

10.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 
realização. 
10.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências 
correção das falhas detectadas. 
 
10.2. A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos da Ata, será efetuada pela 
Alexandra Mafalda Gehlen, da Secretaria Municipal de Saúde, cujo CPF nº 02595469924, e
odontoalmoxarifado1@gmail.com, telefone (46) 3523
 
10.3. A gestão da presente Ata de Registro de preços ficará a cargo do Secretário Municipal de Saúde, 
Senhor MANOEL BREZOLIN, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.066.200
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
11.1. O preço registrado poderá ser revisto, a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa do Município de 
Francisco Beltrão/PR, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato 
superveniente que eleve os preços, desde que observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 
176/2007. 
 
11.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o Município de Francisco Beltrão/PR 
dos preços registrados aos valores praticados pelo mercado.
 
11.2.1. A CONTRATADA que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será 
liberado dos compromissos assumidos, sem aplicação
 
11.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação obtida originalmente na licitação.
 
11.3. Quando o preço de mercado se tornar superior ao
cumprir a ata de registro de preços, é facultado a CONTRATADA requerer, antes do pedido de 
fornecimento, a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 
provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.
 
11.3.1. A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico
CONTRATADA, cabendo ao Município de Francisco Beltrão/PR a análise e deliberação a respeito do 
pedido. 
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Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 

Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado 
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de Francisco Beltrão/PR, o 
valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano. 

– DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CAROLINE DE FATIMA THERESA LADEIRA, inscrita no CPF/MF sob nº 038.549.009
esentante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:  

Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 

se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências 

A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos da Ata, será efetuada pela 
Alexandra Mafalda Gehlen, da Secretaria Municipal de Saúde, cujo CPF nº 02595469924, e

arifado1@gmail.com, telefone (46) 3523-0562. 

A gestão da presente Ata de Registro de preços ficará a cargo do Secretário Municipal de Saúde, 
Senhor MANOEL BREZOLIN, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.066.200-20 portador do RG nº 7.731.242

DÉCIMA PRIMEIRA – REVISÃO DO PREÇO REGISTRADO

O preço registrado poderá ser revisto, a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa do Município de 
Francisco Beltrão/PR, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato 

niente que eleve os preços, desde que observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o Município de Francisco Beltrão/PR convocará a CONTRATADA para negociar a redução 
dos preços registrados aos valores praticados pelo mercado. 

A CONTRATADA que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será 
liberado dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidades administrativas.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação obtida originalmente na licitação. 

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a CONTRATADA não puder 
cumprir a ata de registro de preços, é facultado a CONTRATADA requerer, antes do pedido de 
fornecimento, a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 

elevante nos preços praticados no mercado. 

A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico
CONTRATADA, cabendo ao Município de Francisco Beltrão/PR a análise e deliberação a respeito do 
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Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 
referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 

Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado 

atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de Francisco Beltrão/PR, o 
valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

a serão calculados à taxa de 0,5% 

DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

inscrita no CPF/MF sob nº 038.549.009-

Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 

se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 

A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos da Ata, será efetuada pela Servidora 
Alexandra Mafalda Gehlen, da Secretaria Municipal de Saúde, cujo CPF nº 02595469924, e-mail 

A gestão da presente Ata de Registro de preços ficará a cargo do Secretário Municipal de Saúde, 
20 portador do RG nº 7.731.242-0. 

REVISÃO DO PREÇO REGISTRADO 

O preço registrado poderá ser revisto, a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa do Município de 
Francisco Beltrão/PR, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato 

niente que eleve os preços, desde que observadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
convocará a CONTRATADA para negociar a redução 

A CONTRATADA que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será 
de penalidades administrativas. 

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

s preços registrados e a CONTRATADA não puder 
cumprir a ata de registro de preços, é facultado a CONTRATADA requerer, antes do pedido de 
fornecimento, a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 

A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro serão da 
CONTRATADA, cabendo ao Município de Francisco Beltrão/PR a análise e deliberação a respeito do 
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11.3.2. Se a CONTRATADA não comprovar o desequilíbrio econômico
superveniente, o pedido será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão/PR e o fornecedor continuará 
obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata d
cancelamento do registro do preço da CONTRATADA e de aplicação das penalidades administrativas 
previstas em lei e no edital. 
 
11.3.3. Na hipótese do cancelamento do registro do preço da CONTRATADA, o Município de Francisco 
Beltrão/PR poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva, para que 
manifestem interesse em assumir o objeto, pelo preço registrado na ata 
 
11.3.4. Comprovado o desequilíbrio econômico
o cumprimento da ata, o Município de Francisco Beltrão/PR poderá efetuar a revisão do preço registrado no 
valor pleiteado pela CONTRATADA, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, 
ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado e nunca superior ao valor 
máximo estipulado no edital da licitação, para a garantia do equilíbrio econô
 
11.3.5. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão/PR, a 
CONTRATADA será liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
 
11.4. Liberado a CONTRATADA, o Municí
fornecedores integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o objeto, pelo 
valor da contraproposta apresentada pela Administração.
 
11.5. Não havendo êxito nas negociações,
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

12.1. A Ata poderá ser cancelada de p
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:
12.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.
12.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
12.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93.
12.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.
12.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 
176/2007. 

 
12.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:
 
12.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrut
execução do objeto contratado. 
12.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.
12.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela 
12.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de
que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.
 
12.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta 
Ata, caso não aceitas as razões do pedido.
 
12.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando
processo administrativo. 
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CONTRATADA não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e a existência de fato 
superveniente, o pedido será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão/PR e o fornecedor continuará 
obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata de registro de preços, sob pena de 
cancelamento do registro do preço da CONTRATADA e de aplicação das penalidades administrativas 

Na hipótese do cancelamento do registro do preço da CONTRATADA, o Município de Francisco 
Beltrão/PR poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva, para que 
manifestem interesse em assumir o objeto, pelo preço registrado na ata de registro de preços.

Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente que prejudique 
o cumprimento da ata, o Município de Francisco Beltrão/PR poderá efetuar a revisão do preço registrado no 

ONTRATADA, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, 
ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado e nunca superior ao valor 
máximo estipulado no edital da licitação, para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.

Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão/PR, a 
CONTRATADA será liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

Liberado a CONTRATADA, o Município de Francisco Beltrão/PR poderá convocar os demais 
fornecedores integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o objeto, pelo 
valor da contraproposta apresentada pela Administração. 

Não havendo êxito nas negociações, o Município de Francisco Beltrão/PR deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA
 

A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:

Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
a causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.

Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.
Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 

O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 

Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.
Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela 
Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em 
que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal. 

A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
nima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta 

Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo 
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financeiro e a existência de fato 
superveniente, o pedido será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão/PR e o fornecedor continuará 

e registro de preços, sob pena de 
cancelamento do registro do preço da CONTRATADA e de aplicação das penalidades administrativas 

Na hipótese do cancelamento do registro do preço da CONTRATADA, o Município de Francisco 
Beltrão/PR poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva, para que 

de registro de preços. 

financeiro decorrente de fato superveniente que prejudique 
o cumprimento da ata, o Município de Francisco Beltrão/PR poderá efetuar a revisão do preço registrado no 

ONTRATADA, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, 
ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado e nunca superior ao valor 

financeiro. 

Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão/PR, a 
CONTRATADA será liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas. 

pio de Francisco Beltrão/PR poderá convocar os demais 
fornecedores integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o objeto, pelo 

o Município de Francisco Beltrão/PR deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

DO CANCELAMENTO DA ATA 

leno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta: 

a causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 

Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos. 
Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 

ura da empresa, que prejudique a 

Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato. 
Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito 
suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em 

A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
nima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta 

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
se o comprovante ao respectivo 
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12.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial da Un
efeitos, cancelado o preço registrado.
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que: 
a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 

do prazo de validade da proposta;
b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Deixar de entregar os documentos exi
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) Não mantiver a proposta; 
g) Cometer fraude fiscal; 
h) Comportar-se de modo inidôneo.
 
13.2. A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com:
a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 
até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
pelos prejuízos causados. 
 
13.3. Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações:
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 3% sobre o valor do empenho.
2 5% sobre o valor do empenho.
3 7% sobre o valor 
4 10% sobre o valor do empenho
5 10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.

6 
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 
produto. 

7 20% sobre o valor total da Ata.
 
13.4. Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):
 
INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho.
Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia.
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e
justificado, por ocorrência. 
Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto.
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência.
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por 
ocorrência. 
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No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os 
efeitos, cancelado o preço registrado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que: 
assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 

do prazo de validade da proposta; 
Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

 
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

se de modo inidôneo. 

A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com:

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 

Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 

ção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE 

. Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações:

CORRESPONDÊNCIA 
3% sobre o valor do empenho. 
5% sobre o valor do empenho. 

do empenho. 
10% sobre o valor do empenho 
10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 

20% sobre o valor total da Ata. 

Da classificação das infrações por gravidade (GRAU): 

DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência. 

interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho. 
Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia. 
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo 

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto. 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência.

apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por 
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No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será 
se, assim, para todos os 

 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que:  
assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 

A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com: 

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 

Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 

ção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE 

. Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações: 

10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho. 
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 

GRAU 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

5 

interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
3 

2 
proposta sem motivo 

4 

4 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência. 2 

apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por 
2 
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Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material, por ocorrência. 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência.
Der causa à inexecução total do objeto da Ata.
AINDA, DEIXAR DE: 
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência.
Manter a documentação de habilitação atualizada, por item, por ocorrência.
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO, 
por ocorrência. 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionário
ocorrência. 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.
Substituir os produtos, às suas custas, quando 

 
13.5. A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.
 
13.6. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao 
Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a
 
13.7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.
 
13.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
 
13.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
 
13.10. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo
se o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando
8.666/1993. 
 
13.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRATANTE, bem como 
os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
 
13.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necess
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização 
 
13.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 
 
13.14. O processamento do PAR nã
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente públi
 
13.15. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
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Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material, por ocorrência. 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência.

er causa à inexecução total do objeto da Ata. 

Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência. 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência.

documentação de habilitação atualizada, por item, por ocorrência. 
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionário

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.
Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia. 

A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor. 

No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao 
Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata.

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 

ta) dias, contados da comunicação oficial. 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo
e o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte do 
CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRATANTE, bem como 
os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

rocesso de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necess
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR. 

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 

. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente públi

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
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Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material, por ocorrência.  2 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência. 3 

7 
 
1 

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência. 1 
1 

Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO, 
1 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários, por 
2 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência. 

2 

 6 

A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 

No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao 

ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata. 

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 
Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 

As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-
se o procedimento previsto na Lei nº 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
a reincidência de transgressões por parte do 

CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRATANTE, bem como 
os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 

rocesso de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 

o interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
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13.16. As penalidades serão obrigatoriam
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 
14.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fr
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

15.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 

16.1.A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada por via eletrônica, através da plataforma 
1DOC, para o endereço de e-mail disponibilizado pela licitante na fase de habilitação, competindo à 
CONTRATADA a assinatura, providenciando a devolução do documento por correio eletrônico, através da 
mesma plataforma. A via assinada destinada à CONTRATADA será disponibilizada pelo CONTRATANTE 
na mesma plataforma 1DOC. 

16.2. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular
e pelos preceitos de direito público, aplicando
contratos e as disposições de direito privado, na 
inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.
 
16.3. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando
edital do Pregão Eletrônico 134/2022
nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.
 
16.4. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
134/2022. 

16.5. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor CLEBER FONTANA
Sra. CAROLINE DE FATIMA THERESA LADEIRA, qualificada preambularmente,  representando a 
CONTRATADA e testemunhas. 

Francisco Beltrão, 

CLEBER FONTANA 
                 CPF Nº 020.762.969-21 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
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. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e 
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de 

to por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 

Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada por via eletrônica, através da plataforma 

mail disponibilizado pela licitante na fase de habilitação, competindo à 
, providenciando a devolução do documento por correio eletrônico, através da 

mesma plataforma. A via assinada destinada à CONTRATADA será disponibilizada pelo CONTRATANTE 

 
A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 

e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 
inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o 
Pregão Eletrônico 134/2022 e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
e assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
CLEBER FONTANA, Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pela 

Sra. CAROLINE DE FATIMA THERESA LADEIRA, qualificada preambularmente,  representando a 

Francisco Beltrão, 31 de outubro de 2022. 
 
 
 

 
 MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

 CONTRATADA
CAROLINE DE FATIMA THERESA LADEIRA

 Sócio administrador
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DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e 

seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de 

to por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 

audar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada por via eletrônica, através da plataforma 
mail disponibilizado pela licitante na fase de habilitação, competindo à 

, providenciando a devolução do documento por correio eletrônico, através da 
mesma plataforma. A via assinada destinada à CONTRATADA será disponibilizada pelo CONTRATANTE 

ão pelas cláusulas contratuais 
lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 

forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 

lhe todos os seus dispositivos, o 
posta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei Federal 

 

A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
e assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
de Francisco Beltrão, e pela 

Sra. CAROLINE DE FATIMA THERESA LADEIRA, qualificada preambularmente,  representando a 

MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO,  
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO  

DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI 

CONTRATADA 
CAROLINE DE FATIMA THERESA LADEIRA 

Sócio administrador 
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TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI
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ANTONIO CARLOS BONETTI   MANOEL BREZOLIN
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MANOEL BREZOLIN 


