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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017/SRP 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº063/2017 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 

Aos 28 dias do mês de Setembro de 2017, o Município de Amargosa, com sede na Praça Lourival 

Monte, s/nº. , Centro, Amargosa, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 13.825.484/0001-50, neste ato 

representado por JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR, nos termos da Lei nº 10.520/02, do 

Decreto nº 183/13; do Decreto nº 353/2006; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as 

demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços nº 010/2017, conforme Ato publicado em 01/09/2017 e homologado 

em 18/10/2017 resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir 

elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, 

tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa: ODONTOMAX COMÉRCIO ODONTO 

MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.790.343/0001-46, com sede na PRAÇA 

CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, 12 - SALA 01 1º ANDAR- NAZARÉ, CEP 40.050-405, no 

Município de Salvador - BA, neste ato, representada pela Sra. Maria Vilma Correia da Silva, portador 

(a) da Cédula de Identidade nº 01.046.588-00 SSP/BA e CPF nº 274.116.055-49, cuja proposta foi 

classificada em 01º lugar no certame.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual aquisição de materiais odontológicos para 

atender as necessidades das Equipes de Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas de 

Amargosa, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 

 

 
LOTE 06 

    
ITEM ESPECIFICAÇÃO  UND QTD MARCA V.U 

1 

ABRIDOR DE BOCA DE SILICONE ADULTO: 
Autoclavavel á 134°C, Cores azul e rosa, desenvolvido 
com 100% de silicone.Adulto: 40 x 30 x 20 mm. 
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, prazo de validade e registro na 
ANVISA. 

UND 20 INDUSBELO R$ 10,70 

2 

AFASTADOR DE MINNESOTA, uso odontológico, em 
aço inoxidável, passível de esterilização em meios físico 
e químico. O item deve esta em conformidade com 
normas ABNT vigentes. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante e registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. 

UND 40 GOLGRAN R$ 11,10 

3 

AGULHA, uso odontológico, gengival, descartável, 
esterilizada, 27 G, LONGA. Embalagem: caixa com 100 
unidades, com dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. 

CX 20 PROCARE R$ 25,10 
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4 

AGULHA, uso odontológico, gengival, descartável, 
esterilizada, 30 G, CURTA. Embalagem caixa com 100 
unidades, com dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. 

CX 170 PROCARE R$ 25,10 

5 
ALAVANCA RETA. Contendo os dados de identificação 
do fabricante, numero do lote e registro na ANVISA 

UND 50 GOLGRAN R$ 24,50 

6 
ALAVANCA APICAL. Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote e registro na 
ANVISA 

UND 20 GOLGRAN R$ 24,50 

7 

ALAVANCA HEIDBRINK Nº 2. Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote e registro na 
ANVISA. 

UNI 30 GOLGRAN R$ 24,50 

8 

ALAVANCA HEIDBRINK Nº 3. Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote e registro na 
ANVISA. 

UND 40 GOLGRAN R$ 24,50 

9 

ALAVANCA SELDIN 1L.Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote e registro na 
ANVISA. 

UNI 30 GOLGRAN R$ 24,50 

10 
ALAVANCA SELDIN 1R.Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote e registro na 
ANVISA. 

UND 30 GOLGRAN R$ 24,50 

11 

APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO MICROBRUSH 
uso odontológico, hastes dobráveis, porção ativa em 
fibras absorventes, para aplicação de selantes, 
condicionadores ácidos, agentes adesivos. Embalagem: 
caixa com 100 unidades, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

CX 150 ANGELUS R$ 10,50 

12 

APLICADOR DUPLO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. 
Em aço inoxidável, autoclavável, contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote e registro na 
ANVISA 

UND 30 GOLGRAN R$ 6,70 

13 
APLICADOR, uso odontológico, de amálgama, em 
plástico. 

UND 20 MAQUIRA R$ 8,65 

14 

ARCO OSTBY ADULTO DOBRÁVEL (PLÁSTICO 
AUTOCLAVÁVEL). Contendo os dados de identificação 
do fabricante, numero do lote, método e data da 
esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA. 

UND 15 MAQUIRA R$ 6,40 

15 

ARCO, uso odontológico, em plástico, para isolamento 
absoluto. Não dobrável. Embalagem individual com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

UND 15 MAQUIRA R$ 7,80 
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16 

Avental RX para Paciente Adulto, de borracha 
Plumbífera com protetor de tireóide.  Para paciente, 
Tamanho 100x60cm 0,25mm PB ,  Acabamento em 
Polikroy.  Contendo os dados de identificação do 
fabricante, numero do lote, prazo de validade e registro 
na ANVISA.  

UND 10 KONEX R$ 405,00 

17 

BABADOR, Vital Protection, Babador descartável 
impermeável, duas camadas: papel 28gr/m² + filme 
plástico.   Maior absorção dos líquidos.  Sem adesivo. 
Medidas: 33x48cm, Embalagem com 100 unidades. 

PCT 170 SS PLUS R$ 10,50 

18 

BANDEJA em aço inoxidável, 22 X 09 X 1,5.  Contendo 
os dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
método e data da esterilização, prazo de validade e 
registro na ANVISA 

UND 30 FAVA R$ 19,20 

19 
Bisturi de Kirkland. Contendo os dados de identificação 
do fabricante, numero do lote e registro na ANVISA. 

UND 20 GOLGRAN R$ 13,00 

20 

BRUNIDOR, uso odontológico, em aço inoxidável, 
tamanho GRANDE. Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante, registro 
no Ministério da Saúde e na Avisa. 

UND 20 GOLGRAN R$ 6,70 

21 

BRUNIDOR, uso odontológico, em aço inoxidável, 
tamanho PEQUENO. Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante, registro 
no Ministério da Saúde e na Avisa. 

UND 10 GOLGRAN R$ 6,70 

22 
CABO PARA BISTURI n° 03 em Aço Inoxidável, 
autoclavavel, contendo os dados de identificação do 
fabricante, numero do lote e registro na ANVISA 

UND 50 GOLGRAN R$ 7,50 

23 

COLGADURA, aço inoxidável, para revelação de 
Radiografias. Contendo os dados de identificação do 
fabricante, numero do lote e registro na ANVISA 

UND 70 GOLGRAN R$ 5,50 

24 

CONE DE PAPEL 15/40 (Ponta Absorvente). Contendo 
os dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
método e data da esterilização, prazo de validade e 
registro na ANVISA 

CX 80 TANARI R$ 23,00 

25 

CONE DE PAPEL 45/80 (Ponta Absorvente). Contendo 
os dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
método e data da esterilização, prazo de validade e 
registro na ANVISA 

CX 80 TANARI R$ 23,00 

26 

CONE SECUNDÁRIO M. Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA 

CX 50 TANARI R$ 20,30 

27 CUBA metálica redonda 8 cm .  Contendo os dados de UND 20 FAVA R$ 11,15 



 
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 

Tel.: 75-3634-3977 
 

 

identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA. 

28 

CURETA, USO ODONTOLÓGICO,  PERIODONTAL, 
em aço inox, n. 11-12. Embalagem individual com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UND 10 GOLGRAN R$ 10,30 

29 

CURETA, USO ODONTOLÓGICO,  PERIODONTAL, 
em aço inox, n. 13-14. Embalagem individual com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UND 10 GOLGRAN R$ 10,30 

30 

CURETA, USO ODONTOLÓGICO,  PERIODONTAL, 
em aço inox, n. 5-6. Embalagem individual com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UND 10 GOLGRAN R$ 10,30 

31 

CURETA, USO ODONTOLÓGICO,  PERIODONTAL, 
em aço inox, n. 7-8. Embalagem individual com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UND 10 GOLGRAN R$ 10,00 

32 
CURETA, uso odontológico, para dentina, n. 05. 
Embalagem com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

UND 50 GOLGRAN R$ 10,30 

33 

DESCOLADOR MOLT 18 cm. Contendo os dados de 
identificação do fabricante, número do lote e registro na 
ANVISA. 

UND 20 GOLGRAN R$ 34,50 

34 
Disco de Lixa, para acabamento de resina,  disponíveis 
em 4 granulações (Grossa, Média, Fina e Extra Fina) 

PCT 20 TDV R$ 84,95 

35 

ESCULPIDOR, de Hollenback, nº 3 S, em aço inoxidável, 
uso odontológico. Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante e registro 
no Ministério da Saúde/Avisa. 

UND. 20 GOLGRAN R$ 7,70 

36 
ESPÁTULA 7.  Contendo os dados de identificação do 
fabricante, numero do lote, método e data da 
esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA 

UND 30 GOLGRAN R$ 7,80 

37 
ESPATULA, uso odontológico, de inserção, em aço inox, 
tamanho padrão. 

UND 50 GOLGRAN R$ 7,80 

38 
ESPATULA, uso odontológico, para manipulação, em 
aco inox, n. 24. 

UND 250 GOLGRAN R$ 7,80 

39 
ESPELHO, uso odontológico, bucal, para cabo 
rosqueavel, plano, numero 05. Embalagem com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante. 

UND 250 GOLGRAN R$ 2,90 
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40 

FIO DE RETRAÇÃO GENGIVAL 000 250 cm 
confeccionado com fibras de algodão com alto poder de 
absorção.  Contendo os dados de identificação do 
fabricante, numero do lote, método e data da 
esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA. 

FR 14 MAQUIRA R$ 21,30 

41 

FIO DE SUTURA DE SEDA N° 3, cx c24und. Contendo 
os dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
método e data da esterilização, prazo de validade e 
registro na ANVISA 

CX 100 PROCARE R$ 28,50 

42 

FIO DE SUTURA DE SEDA N° 4, 45 cm cx c24und. 
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

cx 100 PROCARE R$ 28,50 

43 

FIO DE SUTURA NYLON 3.0 cx c/24und.Contendo os 
dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
método e data da esterilização, prazo de validade e 
registro na ANVISA 

CX 64 PROCARE R$ 28,50 

44 

FIO DE SUTURA NYLON 4.0 45 cmcx 
c/24und.Contendo os dados de identificação do 
fabricante, numero do lote, método e data da 
esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA 

CX 64 PROCARE R$ 28,50 

45 

Fórceps adulto N° 01, Aço inox. Autoclavável.  
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

UND 10 GOLGRAN R$ 50,50 

46 

Fórceps adulto N° 150, Aço inox. Autoclavável.  
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

UND 10 GOLGRAN R$ 50,00 

47 

Fórceps adulto N° 151, Aço inox. Autoclavável.  
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

UND 10 GOLGRAN R$ 50,50 

48 

Forceps adulto N° 17 Aço inox. Autoclavável.  Contendo 
os dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
método e data da esterilização, prazo de validade e 
registro na ANVISA 

UND 10 GOLGRAN R$ 50,50 

49 

Forceps adulto N° 65, Aço inox. Autoclavável.  
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

UND 10 GOLGRAN R$ 50,50 

50 
Forceps adulto N° 69, Aço inox. Autoclavável.  
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 

UND 10 GOLGRAN R$ 50,50 
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validade e registro na ANVISA 

51 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N. 00.  Contendo os 
dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
método e data da esterilização, prazo de validade e 
registro na ANVISA 

UND 10 GOLGRAN R$ 11,20 

52 

GRAMPO, uso odontológico n°200 em aço inox, para 
isolamento absoluto Embalagem individual, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

UND 10 GOLGRAN R$ 11,20 

53 

GRAMPO, uso odontológico n°203 em aço inox, para 
isolamento absoluto Embalagem individual, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde 

UND 10 GOLGRAN R$ 11,20 

54 

GRAMPO, uso odontológico n°204 em aço inox, para 
isolamento absoluto Embalagem individual, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde 

UND 10 GOLGRAN R$ 11,20 

55 

GRAMPO, uso odontológico n°208 em aço inox, para 
isolamento absoluto Embalagem individual, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde 

UND 10 GOLGRAN R$ 11,20 

56 

GRAMPO, uso odontológico n°211 em aço inox, para 
isolamento absoluto Embalagem individual, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde 

UND 10 GOLGRAN R$ 11,20 

57 

GRAMPO, uso odontológico, n. 201, em aço inox, para 
isolamento absoluto Embalagem individual, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

UND 10 GOLGRAN R$ 11,20 

58 

GRAMPO, uso odontológico, n. 202, em aço inox, para 
isolamento absoluto Embalagem individual, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

UND 10 GOLGRAN R$ 11,20 

59 

GRAMPO, uso odontológico, n. 212, em aço inox, para 
isolamento absoluto Embalagem individual, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

UND 10 GOLGRAN R$ 11,20 
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60 

GRAMPO, uso odontológico, n. W8A, em aco inox, para 
isolamento absoluto Embalagem individual, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

UND 10 GOLGRAN R$ 11,20 

61 

IONÔMERO DE VIDRO pó/líquido A2 E A3 - Tipo 
MAXXION R. Contendo os dados de identificação do 
fabricante, numero do lote, método e data da 
esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA 

KIT 70 FGM R$ 30,60 

62 

Jogo de Micro-cinzél nº 1 para osso Ochsenbein 
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

UND 10 GOLGRAN R$ 41,00 

63 

Jogo de Micro-cinzél nº 2 para osso Ochsenbein  
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

UND 10 GOLGRAN R$ 41,00 

64 

Kit Macro Modelo educativos - saúde bucal. Contendo 
dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
método e data da esterilização, prazo de validade e 
registro ANVISA 

kit 8 
PREV. 

EXPRESS 
R$ 150,00 

65 

KIT ESPAÇADOR DIGITAL - Utilizado para 
condensação da Guta Percha no interior do canal 
durante a obturação. Comprimento 21 mm ou 25 mm. 
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA. 

KIT 10 INJECTA R$ 40,20 

66 

KIT IRRIGAÇÃO- ASPIRAÇÃO (SUGADOR 
ENDODONTICO), contendo intermediário aspirador e 
agulhas de aço inox sem bisel. Dimensões 40 x 6, 40 x 10, 
40 x 20.Contendo os dados de identificação do 
fabricante, numero do lote, método e data da 
esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA 

KIT 10 INDUSBELO R$ 39,00 

67 

Kit Macro Modelo Escovação Gigante COM ESCOVA E 
BOCÃO, Arcada superior, arcada inferior, língua e 
articulador metálico flexível, que permite posicionar na 
oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida 
cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, 
de língua e uso do fio dental. Medidas 15 x 13 x 13 cm. 
Vem com Macro escova de 36 cm e sacola especial Kit 
Macro Gigante. 

KIT 10 
DENT 

BRINDES 
R$ 230,00 

68 

Lâminas de bisturi no 15,15c, 12 (aço carbono) Contendo 
os dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
método e data da esterilização, prazo de validade e 
registro na ANVISA 

CX 20 SOLIDOR R$ 22,30 
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69 

LAMPARINA, uso odontológico, em aço inoxidável, a 
álcool, sem tampa, tamanho médio. Embalagem com 
dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 

UND 10 GOLGRAN R$ 37,50 

70 

LENÇOL DE BORRACHA (com 26 unidades 
13x13cm).Contendo os dados de identificação do 
fabricante, numero do lote, método e data da 
esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA 

CX 50 MAQUIRA R$ 17,30 

71 

LIMA FLEXOFILE 1° SÉRIE 25 MM CX COM 6 
UND.Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

KIT 10 INJECTA R$ 25,30 

72 

LIMA HEDSTROEM 1ª serie, 25mm. Contendo os dados 
de identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA 

KIT 10 INJECTA R$ 21,00 

73 

LIMA HEDSTROEM 2ª serie, 25mm.Contendo os dados 
de identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA 

KIT 10 INJECTA R$ 21,00 

74 

LIMA INTERPROXIMAL para osso TIPO SCHULGER 
n. 9-10. Contendo os dados de identificação do 
fabricante, numero do lote, método e data da 
esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA 

UND 10 GOLGRAN R$ 37,50 

75 

LIMA nº 10 ( 21, 25 ou 31 mm).Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA 

KIT 10 INJECTA R$ 24,50 

76 

Lima para Osso Seldin 12.  Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA 

UND 10 GOLGRAN R$ 32,40 

77 

LIMA Tipo Kerr 1ª série (21 mm) (cx com 06 
unid.).Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

KIT 10 INJECTA R$ 21,00 

78 

LIMA Tipo Kerr 1ª série (25 mm) (cx com 06 unid.). 
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

KIT 12 INJECTA R$ 21,00 

79 

LIMA Tipo Kerr 1ª Série 31 mm (cx com 06 unid). 
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

KIT 10 INJECTA R$ 21,00 
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80 

LIMA Tipo Kerr 2ª série (21 mm) (cx com 06 unid.). 
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

KIT 10 INJECTA R$ 21,00 

81 

LIMA Tipo Kerr 2ª série (25 mm) (cx com 06 
unid.).Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

KIT 10 INJECTA R$ 21,00 

82 

LIMA Tipo Kerr 2ª Série 31 mm (cx com 06 unid). 
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

KIT 10 INJECTA R$ 21,00 

83 

LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO PARA 
RESINA. 150un. Contendo os dados de identificação do 
fabricante, numero do lote, prazo de validade e registro 
na ANVISA 

PCT 20 INJECTA R$ 8,00 

84 

MANDRIL P/ CONTRA-ANGULO. Contendo os dados 
de identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA. 

UND 80 
MICRODON

T 
R$ 3,90 

85 

PAPEL CARBONO para articulação (bloco com 12 
folhas). Contendo os dados de identificação do 
fabricante, numero do lote, método e data da 
esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA. 

BL 60 MAQUIRA R$ 2,75 

86 
PAVIO PARA LAMPARINA, embl. c/03 und. Contendo 
os dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
prazo de validade e registro na ANVISA. 

PCT 15 JON R$ 2,50 

87 

PEDRA, uso odontológico, tipo Arkansas, para afiar 
instrumentos de corte. Embalagem individual, com 
dados de identificação do produto, marca de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

UND 15 GOLGRAN R$ 34,00 

88 

PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA 
(AINSWORTH). Contendo os dados de identificação do 
fabricante, numero do lote, método e data da 
esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA 

UND 10 GOLGRAN R$ 60,70 

89 

PINÇA DENTE DE RATO 14 CM. Contendo os dados 
de identificação do fabricante, número do lote e registro 
na ANVISA. 

UND 10 GOLGRAN R$ 11,00 

90 

PINÇA PARA ALGODÃO. Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA 

UND 50 GOLGRAN R$ 11,85 

91 
PLACA DE VIDRO DESPOLIDA. Contendo os dados de 

UND 15 GOLGRAN R$ 11,00 
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identificação do fabricante, numero do lote, prazo de 
validade e registro na ANVISA  

92 

PLACA DE VIDRO LISA. Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

UND 15 GOLGRAN R$ 11,00 

93 

Ponta Enhance - Caixa com 7 pontas no formato 
escolhido (chama de vela, taça e disco).  Contendo os 
dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
prazo de validade e registro na ANVISA 

KIT 12 DENTSPLY R$ 85,40 

94 

PONTA ULTRASSOM (TIPS) ENDO L - QUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DABI. Contendo os 
dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
método e data da esterilização, prazo de validade e 
registro na ANVISA.  

UND 10 DABI R$ 175,00 

95 

PONTA ULTRASSOM (TIPS) PERIO E -QUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DABI. Contendo os 
dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
método e data da esterilização, prazo de validade e 
registro na ANVISA.  

UND 10 DABI R$ 175,00 

96 

PONTA ULTRASSOM (TIPS) PERIO SUB - 
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DABI. 
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA.  

UND 15 DABI R$ 175,00 

97 

PONTA ULTRASSOM (TIPS) PERIO SUPRA -
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DABI. 
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA.  

UND 15 DABI R$ 175,00 

98 

PORTA ALGODÃO INOX.Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA. 

UND 10 FAVA R$ 48,00 

99 

PORTA AGULHA MAYO HEGAR.  Contendo os dados 
de identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA 

UND 30 GOLGRAN R$ 22,10 

100 
PORTA GRAMPO. Contendo os dados de identificação 
do fabricante, numero do lote, prazo de validade e 
registro na ANVISA 

UND 10 GOLGRAN R$ 53,90 

101 

POSICIONADOR RADIOGRÁFICO - KIT C/ 3 
(ESQUERDO, DIREITO E ANTERIOR). Contendo os 
dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
prazo de validade e registro na ANVISA. 

KIT 10 MAQUIRA R$ 55,90 
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102 

POTE DAPPEN DE PLÁSTICO. Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA 

UND 20 MAQUIRA R$ 2,50 

103 

POTE DAPPEN DE VIDRO. Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA 

UND 30 MAQUIRA R$ 2,50 

105 
PROTETOR DE TIREÓIDE PARA RX. (Colete) 
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote e registro na ANVISA. 

UND 10 N.MARTINS R$ 365,00 

106 

RÉGUA CALIBRADORA PARA ENDODONTIA. 
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA. 

UND 10 ANGELUS R$ 143,70 

107 

SERINGA CARPULE.  Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA 

UND 20 GOLGRAN R$ 39,65 

108 
SINDESMOTOMO. Contendo os dados de identificação 
do fabricante, numero do lote, método e data da 
esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA 

UND 80 GOLGRAN R$ 9,90 

109 

SONDA DE NABERS. Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA. 

UND 50 GOLGRAN R$ 19,00 

110 

SONDA EXPLORADORA. Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA. 

UND 10 GOLGRAN R$ 6,60 

111 

Sonda milimetrada tipo Williams de secção circular, não 
angulada.  Contendo os dados de identificação do 
fabricante, numero do lote, método e data da 
esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA. 

UND 10 GOLGRAN R$ 19,00 

112 

SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL. CAIXA COM 
20 Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA. 

PCT 700 MAQUIRA R$ 16,75 

113 

SUGADOR DESCARTÁVEL (pacote com 40 unidades). 
Contendo os dados de identificação do fabricante, 
numero do lote, método e data da esterilização, prazo de 
validade e registro na ANVISA. 

UND 30 SS PLUS R$ 4,30 

114 
TESOURA CURVA. 17 CM. Contendo os dados de 

UND 30 GOLGRAN R$ 31,40 
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identificação do fabricante, numero do lote, método e 
data da esterilização, prazo de validade e registro na 
ANVISA 

115 

TESOURA RETA CIRURGICA 13 CM. Contendo os 
dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
método e data da esterilização, prazo de validade e 
registro na ANVISA 

UND 40 GOLGRAN R$ 31,40 

116 
TIRA DE LIXA AÇO 4MM (amalgama). Contendo os 
dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
prazo de validade e registro na ANVISA. 

PCT 40 INJECTA R$ 6,80 

117 

TIRA DE LIXA AÇO 6MM (amalgama). Contendo os 
dados de identificação do fabricante, numero do lote, 
prazo de validade e registro na ANVISA. 

PCT 40 INJECTA R$ 6,80 

118 

TIRAS DE POLIESTER. Contendo os dados de 
identificação do fabricante, numero do lote, prazo de 
validade e registro na ANVISA 

UND 30 MAQUIRA R$ 1,60 

 
LOTE 21 

    
ITEM ESPECIFICAÇÃO  UND QTD MARCA V.U 

1 

Aparelho de Ultrassom Piezoelétrico Para Uso 
Odontológico Com Bomba Peristáltica E Jato de 
Bicarbonato Com As Seguintes Características: 
Transdutor de Ultrassom Piezoelétrico Ativado Através 
de Pastilhas Cerâmicas Em 25reqüência Media De 30.000 
Hz. Bomba Peristáltica Com Regulagem Do Fluxo De 
Água. Reservatório De Água Liso, Com Cantos 
Arredondados, Removível, Translúcido. Jato De 
Bicarbonato Com Peça De Mão Removível e 
Autoclavável, Difusor Concêntrico A Uma Pequena 
Distância Da Ponta. Tampa do Reservatório de 
Bicarbonato Permitindo Um Fácil Acesso E Limpeza Do 
Mesmo. Painel de Comando Com Seletores De Operação 
(Jato De Bicarbonato/Ultrassom). Seletor de Função. 
Controle De Ajustes Finos Do: Ar (Com Registro 
Exclusivo Para Regulagem Fina Do Fluxo De Ar Do Jato 
De Bicarbonato); da Água Nos Procedimentos Com 
Refrigeração e da Potência, Adequado A Cada Tipo De 
Procedimento. Irrigação Constante Com Controle De 
Fluxo. Tecla Geral Liga/Desliga Com Led Indicativo No 
Painel. Acessórios: Três Pontas (Tips/Insertos Supra E 
Sub), 2 Capas Autoclaváveis de Material Termoplástico 
Especial De Cada Uma Das Peças De Mão. Registro No 
Ministério da Saúde. Garantia De Fábrica De No 01 Ano 
E Instalação. 

UND. 2 SCHUTER R$ 2.825,00 

 
LOTE 22 

    
ITEM ESPECIFICAÇÃO  UND QTD MARCA V.U 

1 Aparelho de ultrassom e jato de bicarbonato. Transdutor 
Ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de 

UND. 2 SCHUTER R$ 2.499,50 
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pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. 
Reservatório de água removível translúcido com 
iluminação a LED. Peça de mão do jato de bicarbonato: 
removível e autoclavável, difusor concêntrico que efetua 
a mistura de ar, água, bicarbonato a uma pequena 
distância da ponta, evitando entupimento. Painel de 
comandos próximos com seletores digitais. Seletor 
digital de função. Opção de 3 funções programáveis: 
Perio, Endo e Scalling. Tecla geral Liga/Desliga com 
LED indicativo no painel. Alimentação: 127 V - 60Hz. 
Potência: 60 VA. Consumo: 0,43 A. Fusível: 1A (127/220 
V~). Capacidade do reservatório: 1L. Peso Líquido: 4,00 
Kg. Peso Bruto: 5,00 Kg. Pressão de entrada de ar 
comprimido: Máxima 80 PSI. Garantia: 1 ano 

 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo 

assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Desenvolvimento 

Institucional. 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

a) Secretaria Municipal de Saúde 

b) Fundo Municipal de Saúde 

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 183/2013, e na Lei nº 8.666/93. 

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

2.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 

ata de registro de preços. 

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo 

de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

2.7. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE  PREÇOS 

4.1. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da 

Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 

eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 

fornecedores. 

4.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

4.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

4.2.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, 

sem aplicação de penalidade;  

4.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a 

ordem de classificação original do certame. 

4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

4.4. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, 

para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, 

porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 

4.5. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.6. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando 

cabível. 

4.7. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações 

havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos 

componentes dos custos devidamente justificada. 

4.8. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação 

dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre 

empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 

própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser 

instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da 

Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante 

dos autos processuais. 

4.9. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de 

revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a 

hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

4.10. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou 

total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município, e adotar as 

medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do 

Decreto Municipal nº.  183/13. 

4.11. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

4.12. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação. 

4.13. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de 

Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando: 

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 

7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

5.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

5.5.1. Por razões de interesse público; 

5.5.2. A pedido do fornecedor. 

5.6. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do 

fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

6.1. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações 

com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, 

independente do valor. 

6.2. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis 

como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses 

instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais da 

contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; 

obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.) 
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6.3. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última 

proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será 

formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c) 

autorização de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da 

Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 183/2013. 

6.4. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo 

de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) 

assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

Edital e na Ata de Registro de Preços. 

6.5. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e 

aceita pela Administração. 

6.6. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à regularidade 

fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a 

manutenção das condições de habilitação. 

6.7. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato. 

6.8. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

6.8.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor total licitado, 

mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante, observados os requisitos constantes da Seção “DA 

CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES” do Edital de licitação que deu origem à presente ata de 

registro de preços. 

6.9. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

7.1. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado na forma do art. 57 e art. 65 da Lei nº.  8.666/93, até o limite legal. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

8.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

9.1. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções 

“DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

10. 1. Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO” 

do edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

11. 1. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

12. 1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 

Administração.  

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

12.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13. 1. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14. 1. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 

14.2. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de 

Referência e a proposta da empresa.  

14.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto n° 

353/2006, do Decreto nº 183/13, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, 

subsidiariamente. 

14.4. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Amargosa, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Amargosa, 18 de outubro de 2017 
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HOSPITALAR LTDA  

Representante legal: Maria Vilma Correia da Silva 
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