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Termo Nº 000015/2020
Empresa:  HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ:  10.696.551/0001-95
Endereço:  Rua Samuel Levy, 274 - Aquidaban - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29308186

Processo: 000289 / 2020

Pregão Presencial Nº 000017/2020

Os preços e as especificações do objeto registrados na presente Ata encontram-se indicados no quadro abaixo, observando-se a
ordem de classificação obtida no certame licitatório:

Validade - 12 (doze) Meses
DOS PREÇOS REGISTRADOS

Especificação Preço OfertadoQuantidadeLote Valor Total

ADESIVO UNIVERSAL  MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL para esmalte e
dentina - frasco único, composto por água e etanol, bis-gma, 10% de sílica
coloidal, com tamanho de partículas de 5nm, 2- hidroxietilmetacrilato, glicerol 1,
3-dimetacrilato, copolímero de ácido acrílico e ácido itacônico e diuretano
dimetacrilato. frasco na cor laranja, que permite saber o remanescente de adesivo
no frasco (controle de estocagem), com tampa com mecanismo de trava, que não
se desprende do frasco quando aberto, contendo 6 g. referência: single & bond
UN - 3M

105,00070,00000006 7.350,000

CIMENTO PROVISÓRIO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL kit contendo pó
em frasco de 50 gr e líquido com 20ml- referência: irm, interim, zoe KIT -
BIODINAMICA (INTERIN)

29,06030,00000038 871,800

KIT SAUDE BUCAL COM ESCOVA COM O CREME E FIO DENTAL kit saúde bucal
adulto personalizado, contendo:
escova dental adulto personalizada com nome da prefeitura municipal de irupi e da
secretaria municipal de saúde, cerdas de nylon macia, mínimo de 35 tufos de
cerdas, cabeça com limpador de língua cabo opaco angular, apresentar certificado
de controle de qualidade da associação brasileira de odontologia, certificado de
controle de qualidade da associação brasileira de odontologia, registro na anvisa
registro . m.s .: portaria 97,fio dental em poliamida, cera e aroma. resistente ao
desfiamento e rompimento, eficaz na remoção da placa interdental, apresentar
controle de qualidade da associação brasileira de odontologia, embalagem pocket,
com tampa flip, rolo com 25 mts, com a marca do fabricante impressa no cabo,
apresentar certificado de controle de qualidade da associação brasileira de
odontologia, registro na anvisa.
creme dental com 1.450 ppm de flúor, contendo monofluorfosfato de sódio mpa,
pirofosfato tetrassódico, carboximetil  celulose, metil e propil parabeno,
composição aromática e água, tubo  50 grs;
sacolinha plástica em pvc, medindo 12x20cm, com fechamento de botão de
pressão, frente transparente e fundo opaco, personalizada com logomarca da
prefeitura, em até 04 cores. referência medfio / jonhson / colgate KIT - ALG

7,3502.000,00000079 14.700,000

LÂMINA PARA BISTURI N º. 15C cx com 100 unid. CX - LABOR IMPORT 34,0004,00000082 136,000

PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE C/ 12 FOLHAS  UN -
MAQUIRA

2,05030,00000097 61,500

RESINA FLOW RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FLUIDA DE MÉDIA
VISCOSIDADE fotopolimerizável, radiopaca, para aplicação direta.  contém 72 % de
carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e
dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0
microns. contém ainda monômeros metacrílicos (como tegdma, bis(ema), bis(gma)),
canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos UN - 3M Z250

60,00025,00000135 1.500,000

RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL- COR A2 ESMALTE composta com
partículas de zircônia e sílica - 60% em volume, 82% em peso, tamanho médio de
particulas entre 0,6 e 1,4 µm, bis-gma, udma e bis-ema. cor a2 esmalte – seringa
com 4 gr UN - 3M Z350

80,00025,00000137 2.000,000

RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL- COR A3 ESMALTE composta com
partículas de zircônia e sílica - 60% em volume, 82% em peso, tamanho médio de
particulas entre 0,6 e 1,4 µm, bis-gma, udma e bis-ema. cor a3 esmalte – seringa
com 4 gr UN - 3M Z350

80,00015,00000138 1.200,000

RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL- COR OA2 DENTINA composta com
partículas de zircônia e sílica - 60% em volume, 82% em peso, tamanho médio de
particulas entre 0,6 e 1,4 µm, bis-gma, udma e bis-ema. cor oa2 dentina – seringa
com 4 gr UN - 3M Z250

70,00025,00000141 1.750,000
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RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL- COR B1 ESMALTE composta com
partículas de zircônia e sílica - 60% em volume, 82% em peso, tamanho médio de
particulas entre 0,6 e 1,4 µm, bis-gma, udma e bis-ema. cor b1 esmalte – seringa
com 4 gr UN - 3M Z350

80,00015,00000143 1.200,000

RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL- COR UD-UNIVERSAL DENTINA
composta com partículas de zircônia e sílica - 60% em volume, 82% em peso,
tamanho médio de particulas entre 0,6 e 1,4 µm, bis-gma, udma e bis-ema. cor ud –
universal dentina – seringa com 4gr UN - 3M Z100

48,00015,00000145 720,000

SELANTE OCLUSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL EM SERINGA DE 2,5 ML  UN -
BIODINAMICA 22,00060,00000150 1.320,000

SOLUÇÃO PARA FIXAÇÃO DE RX frasco com 475 ml FR - KODAK 15,90012,00000153 190,800

SOLUÇÃO PARA REVELAÇÃO DE RX frasco com 475 ml. FR - KODAK 15,90012,00000154 190,800

TAÇA DE BORRACHA BRANCA PARA PROFILAXIA DENTAL  UN - PREVEN 1,380100,00000158 138,000

TERGENSOL 200 ML  UN - BIODINAMICA 19,70012,00000159 236,400

AUTOCLAVE 21L autoclave para esterilização a vapor sob pressão. ideal para
consultórios odontológicos. design moderno e de fácil manuseio equipamento
digital - câmara horizontal - manômetro digital com barra de leds indicativos de
pressão - sistema com microcontrolador - programa único de esterilização - tempo
total do ciclo (incluindo aquecimento, esterilização e secagem):55 min. - pressão
de trabalho (ciclo de esterilização): 1,7 a 1,8 kgf/cm2 - temperatura de trabalho
(ciclo de esterilização): 126 a 129°c - desaceração e despressurização:
automáticas - secagem: semiautomática (com porta entreaberta) - secagem extra:
sim - capacidade: 21 litros - potência: 1.600 watts - voltagem: 127 v ou 220 v -
consumo elétrico: 500 watts/hora - peso líquido: 30 kg - peso bruto: 33,2 kg -
dimensões internas da câmara (d x p): 25 x 43 cm - dimensões externas da
autoclave (l x a x p):39,5 x 38 x 61 cm - material da câmara: aço inox cor: branca
com teclado de controle. componentes acompanhantes: 3 bandejas de alumínio
anodizado, 1suporte para bandejas, 1copo graduado, 1 braçadeira, 1 amostra de
mangueira e 1 manual de instruções. garantia: 2 anos UN - DIGITALE

4.130,0002,00000172 8.260,000

AVENTAL ODONTOLOGICO PARA PACIENTE DE BORRACHA PLUMBIFERA
FLEXIVEL com equivalência em chumbo de 0,25 mm, acabamento em nylon lavável,
fechamento em velcro - tamanho 50 x 46 cm UN - N. MARTINS

590,0002,00000174 1.180,000

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM ACOPLAMENTO BORDEN SPRAY, TRIPLO
rotação máxima: 380.000 rpm
- torque: 0,13 ncm certificado de boas de fabricação e controle pela anvisa
UN - KAVO

925,0002,00000182 1.850,000

CONTRA ÂNGULO FABRICADO EM LATÃO COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE
INTERNO E EXTERNO resistente as temperaturas de autoclave e materiais para
desinfecção. superfície lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida
com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no
uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. spray único garante a
refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis.
componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização
sem comprometer a qualidade e conseqüentemente o rendimento dos
instrumentos. sistema de troca brocas prático fecho posicionado na cabeça do
instrumento. adaptador de brocas do tipo “fg” permite a utilização de brocas de alta
rotação. encaixe universal intra permite a troca rápida e segura de instrumentos.
máximo desempenho de trabalho a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo
os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. transmissão de 1:1,
passível de uso com brocas do tipo “ar” e “fg”, com spray externo.

UN - KAVO

925,0002,00000190 1.850,000
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CUBA ULTRASÔNICA estrutura em poliuretano, confere resistência e durabilidade.
cuba e cesto em aço inox. capacidade: 3 litros. multitensão
pode ser ligada em qualquer tomada de 105 a 240v. garante funcionamento
estável, mesmo com oscilações de rede elétrica, aumentando a durabilidade do
equipamento.
freqüência do ultra-som: 40 khz. o sistema de aquecimento é acionado
separadamente do sistema de ultra-som. isto permite ligar o sistema de ultra-som
com ou sem água quente, bem como deixar que a solução chegue a temperatura
adequada.
totalmente digital, a cuba ultrasônica é regulável de 0 a 30 minutos de operação.
válvula para drenagem facilita a remoção do material evitando o contato com a
água impura. certificado de boa fabricação e controle da anvisa.
UN - SCHUSTER

1.400,0002,00000191 2.800,000

MICRO MOTOR. fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a
altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção o que garante
prolongada utilização com máximo desempenho. spray interno propicia conforto ao
profissional durante o trabalho haja vista a ausência de mangueiras externamente
ao corpo do instrumento. encaixe universal borden de dois furos garante fácil
acoplamento em qualquer marca de equipamento. anel regulador de rotações e
sentido de giro disposto no corpo do motor permite fácil regulagem durante uso.
rotação de 5.000 a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos
índices de ruído e ausência de vibração. sistema de encaixe rápido intramatic
permite a troca facilitada de instrumentos rotativos. componentes internos e
materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave à 135º c por no mínimo
1.000 ciclos sem perda de desempenho. pressão de trabalho: 2,2 bar.
identificação do instrumento gravado a laser UN - KAVO

545,4202,00000228 1.090,840

RAIO X ODONTOLÓGICO raio x odontológico para radiografias periapicais e
interproximais conforme norma nbr iec
601. tipo coluna móvel com rodízios, base com rodízios sendo dois diagonais com
duas travas
painel de comando com display digital, que permite a seleção do tempo de
exposição, com
regulador eletrônico de tensão, garantindo radiografias uniformes com boa
qualidade. tensão no
tubo de 70 kvp; corrente no tubo de 8 ma, área focal de 60 mm e ponto focal de 0,8
x 0,8. ampola
com gerador imerso em óleo isolante termoelétrico; cabeçote blindado em chumbo,
com câmara
de expansão e dispositivo de segurança de proteção térmica interna do cabeçote
e cone limitador
do campo de radiação. chave liga/desliga, timer digital. bip sonoro conjugado a
emissão de raios
x. tempo de exposição de 0,05 a 3,00 seg. (tempo centesimal), disparador a
distancia com cabo
espiralado com comprimento de 5 metros. sistema de segurança que impede o
disparo em caso de
sub e sobretensão; alimentação elétrica de 127v ou 220v – 60 hz. garantia de 24
meses –
certificado de boas de fabricação e controle pela anvisa.
UN - PROCION

7.770,0002,00000243 15.540,000

SONDA EXPLORADORA N 05  UN - ABC 7,80020,00000247 156,000
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