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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

www.arapongas.pr.gov/diario

ATOS DO PODER EXECUTIVO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
 

O prefeito Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos do art. 43, Vl, da Lei no. 8666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, 
HOMOLOGA o procedimento licitatório, atestando a legalidade de todo o processo 
referente ao Pregão Eletrônico n.° 062/2020 - Processo Administrativo n.º 124/2020, 
que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, ADJUDICADO às empresas abaixo: 
 

EMPRESA ITEM 
VALOR 

FINAL/NEGOCIADO 
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI 09 R$                     620,00 
R. C. GOES 14, 15 R$                     1.400,00 
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO E 
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI  35 R$                     650,00 

VALOR FINAL TOTAL R$                     2.670,00 
 

Arapongas, 10 de julho de 2020. 
 
 

Sérgio Onofre da Silva 
Prefeito Municipal 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 013/2020 – Processo Adm. Nº 023/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREA FABRICADA EM AÇO 
GALVANIZADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA LAZER E EVENTOS – SECLE. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 240/2020, assinada em 13 de abril de 2020 - G. V. C. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 32.844.056/0001-19. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

01 150 Unidade 

Grade de contenção/isolamento de área, fabricada em aço galvanizado, medindo 2 metros de 
comprimento por 1,20 à 1,30 metros de altura cada grade, intertraveis, que estejam de acordo 
com as normas internacionais de segurança para isolamento público. – Metalúrgica 
Lourenço 

214,50 32.175,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 13 de julho de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 019/2020 – Processo Adm. Nº 035/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PLANTIO E CONSERVAÇÃO 
(JARDINAGEM) COM FORNECIMENTO DE PLANTAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE – SEASPMA. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 266/2020, assinada em 07 de abril de 2020 VALDECI RAFAEL VIDOTTO GONÇALVES – EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 16.730.986/0001-95. 
 

Lote Único 

Item Qtd Und Descrição Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 95 Unidade Palmeira triangular com no mínimo 3,00 mt de tamanho total, sendo 1 mt de tronco. – jgs 269,00 25.555,00 

02 90 Unidade Palmeira imperial com no mínimo 3,00 mt de tamanho total, sendo 1 mt de tronco. – jgs 273,00 24.570,00 

03 150 Unidade Palmeira locuba com no mínimo 3,00 mt de tamanho total, sendo 1 mt de tronco. – jgs 238,50 35.775,00 

04 65 Unidade Palmeira rabo de raposa com no mínimo 3,00 mt de tamanho total, sendo 1 mt de tronco. – 
jgs 405,00 26.325,00 

05 20 Unidade Palmeira bismark com no mínimo 5,00 mt de tamanho total, sendo 2,00 mt de tronco. – jgs 2.265,00 45.300,00 

06 95 Unidade Phoenix com no mínimo 3 mt de tamanho total, sendo 2,20 de tronco. – jgs 180,00 17.100,00 

07 55 Unidade Cica com no mínimo de 1 a 1,20 mt de tamanho total, sendo 0,80 cm de tronco. – jgs 180,00 9.900,00 

08 8.500 Unidade Exora mindi com no mínimo 40 cm de altura. – jgs 5,20 44.200,00 
09 12.000 Unidade Sumpatiens com cores varias, com pote 14. – jgs 5,90 70.800,00 

10 350 Unidade Moreira cores branca e bege, com no mínimo 60 cm de altura. – jgs 15,50 5.425,00 

11 450 Unidade Primavera com no mínimo 1,80 m de altura, nas cores vermelha, branca e rosa. – jgs 35,00 15.750,00 

12 6.000 Unidade Lantana cambará rasteira– jgs 2,50 15.000,00 
13 400 Unidade Dianela com no mínimo 60 cm de altura. – jgs 12,00 4.800,00 

14 450 Saco Substrato composto por vermicomposto, casca de pinus, areia para substrato e vermiculita. 
Saco com 20kg – humusertil  20,00 9.000,00 

15 400 Metros Delimitador de grama fabricado em plástico com borda de 13 cm de altura - cor a definir. – 
jgs 3,20 1.280,00 

16 7.500 Unidade 

Forrações de época em ponto de floração, podendo ser: tagete (tagete), tagete erecta 
(tagetão), vinca (vinca), petúnia (petúnia), dianthus chinensis (cravina), viola tricolor (amor 
perfeito), viola penny (mini amor perfeito), antirrhinum majus (boca de leão), salvia 
officinalis azul (salvia azul), salvia officinalis vermelha (salvia vermelha), salvia officinalis 
colorida (salvia colorida), torenia (torenia), portulaca grabdiflora (onze horas dobrada), 
gazania (gazania ou funcionaria), celosia (celosia ou cristã de galo) entre outras. Obs: as 
mudas com no mínimo 20 cm de altura. – jgs 

2,20 16.500,00 

17 20 Unidade Palmeira garrafão com no mínimo 3,00 mt total– jgs 1.500,00 30.000,00 
18 30 Unidade Palmeira laka com no mínimo 2,00 metros– jgs 790,00 23.700,00 

19 25 Unidade Palmeira imperial com no mínimo 10 metros total e com 7 metros de tronco– jgs 3.182,40 79.560,00 

20 30 Unidade Pacova 0,60 cm– jgs 85,00 2.550,00 
21 30 Unidade Lirio da paz 1 metro– jgs 72,00 2.160,00 
22 100 Unidade Raphys 2 astes– jgs 28,00 2.800,00 
23 150 Unidade Pata de elefante - 1 metro– jgs 135,00 20.250,00 
24 180 Unidade Pata de elefante - 0,70 cm– jgs 85,00 15.300,00 
25 200 Unidade Dragus pote– jgs 22,00 4.400,00 
TOTAL GERAL R$ 548.000,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de julho de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 022/2020 – Processo Adm. Nº 041/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS (FÓRMULAS INFANTIS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 275/2020, assinada em 07 de abril de 2020 A C – MATERIAIS MÉDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 11.138.620/0001-08. 
 

Item Qt. Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 2.200 Und 
Fórmula infantil de partida em pó, de 0 a 6 meses, adicionada de prebióticos 0,4 a 
0,8g/100ml. Contém lc-pufas dha e ara e nucleotídeos. Relação caseína: soro 40:60 ou 
30:70. Densidade calórica 66 a 77 kcal/100ml. 100% lactose. Lata 400 g. 

Nan Comfor 
1/ Nestlé 12,60 27.720,00 

04 500 Und 

Fórmula infantil de seguimento em pó, a partir de 6 meses, adicionada de prebióticos 
0,4 a 0,8g/100ml. Contém lc-pufas dha e ara e nucleotídeos. Densidade calórica 67 a 
68 kcal/100ml. Possui 12% de proteínas lácteas (relação caseína/proteínas do soro 
50:50 ou 30:70). Embalagem 800g. 

Nan Comfor 
2/ Nestlé 21,70 10.850,00 

TOTAL GERAL R$ 38.570,00 
 
Ata de Registro de preços n. 276/2020, assinada em 07 de abril de 2020 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 05.912.018/0001-83. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

02 1.500 Und 

Fórmula infantil de seguimento em pó, a partir de 6 meses, adicionada de prebióticos 
0,4 a 0,8g/100ml. Contém lc-pufas dha e ara e nucleotídeos. Densidade calórica 67 a 
68 kcal/100ml. Possui 12% de proteínas lácteas (relação caseína/proteínas do soro 
50:50 ou 30:70). Embalagem 800g. 

Nestlé/ Nan 
Comfor 2 21,65 32.475,00 

 
Ata de Registro de preços n. 277/2020, assinada em 07 de abril de 2020 NORTE NUTRI PRODUTOS MÉDICOS E NUTRIÇÃO EIRELI., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.515.361/0001-52. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

03 30 Und 

Fórmula infantil de seguimento em pó, a partir de 10 meses, adicionada de prebióticos 
0,4 a 0,8g/100ml. Contém lc-pufas dha e ara e nucleotídeos. Densidade calórica 67 a 
68 kcal/100ml. Possui 12% de proteínas lácteas (relação caseína/proteínas do soro 
50:50 ou 30:70). Embalagem 800g. 

Nan Comfor 
3/ Nestlé 23,30 699,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de julho de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 105/2019 – Processo Adm. Nº 174/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TÊNIS ESCOLARES E SANDÁLIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 887/2019, assinada em 30 de janeiro de 2020 - PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 55.541.130/0006-38, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 887/2019. 
 
LOTE ÚNICO 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 400 Pares 

Tênis escolar neném numeração 15 ao 19 o tênis deverá ser fabricado no processo de 
palmilhado (waster) com as seguintes características mínimas: gáspea de cabedal em 
nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 110g/m², na cor azul 
marinho; biqueira, ferradura, taloneira e pontas da gáspea em material sintético laminado 
de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; fechamento com duas pontas de gáspea com 
velcro preto, aplicada em costura reta, na primeira ponta uma etiqueta de ponta em 
material emborrachado, personalizada com a inscrição "prefeitura de arapongas", com 
fundo azul marinho e letras e bordas na cor amarela; sob passantes de arame banhados em 
níquel; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 110g/m², 
na cor azul marinho, espuma de pu de 3mm de espessura e densidade mínima de 33 e 
forro em helanca de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela;  colarinho interno 
confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura 
e densidade mínima de 33 e forro em helanca de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela; 
aplique na gáspea em bordado confeccionado com máquina eletrônica, em linha 100% 
poliéster alto brilho, na cor amarela; palmilhado em manta de poliéster resinado na cor 
grafite; palmilha de acabamento em eva 3mm de espessura, dublada com jacard 100% 
poliéster na cor amarela; solado monocolor(*) antiderrapante, injetado em tr 
emborrachado, com fragrância de talco, dureza 50, na cor azul marinho, personalizado 
com a logomarca do fabricante em transfer; (*) a estrutura do solado deve ser de forma 
que haja flexibilidade e leveza, estilo próprio para essa faixa etária. 

Pé com pé 40,05 16.020,00 

02 1.600 Pares 

Tênis escolar infantil numeração 20 ao 24 o tênis deverá ser fabricado no processo de 
palmilhado (waster) com as seguintes características mínimas: gáspea de cabedal em 
nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 200g/m², na cor azul 
marinho; biqueira, ferradura, taloneira e pontas da gáspea em material sintético laminado 
de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho; enfeites laterais em material sintético 
laminado de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho com espelho em material sintético 
laminado de 1.0mm de espessura, na cor amarela combinando com aplicação de gorgurão 
em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo, costurado em formato de 
duas tiras transversais como enfeite visual; puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm 
de espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento com duas pontas de gáspea em 
velcro preto, aplicadas em costura reta, na primeira ponta uma etiqueta em material 
emborrachado, personalizada com a inscrição "prefeitura de arapongas", com fundo azul 
marinho e letras e bordas em amarela; sob passantes de arame banhados em níquel; pala 
em nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 200g/m², na cor azul 
marinho, espuma de pu de 3mm de espessura e densidade mínima de 33 e forro em 
helanca de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela;  colarinho interno confeccionado em 
tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de espessura e densidade 
mínima de 33 e forro em helanca de 120g/m² 100% poliéster, na cor amarela; entretela de 
resina plástica com manta de algodão, utilizada para armar e cambrear a montagem do 
calçado; palmilhado em manta de poliéster resinado na cor grafite; palmilha de 
acabamento em eva de 3mm de espessura, dublada com jacard 100% poliéster na cor azul 
marinho; solado monocolor antiderrapante, injetado em tr emborrachado, com fragrância 
de talco, sendo dureza 60, personalizado com a logomarca do fabricante, na cor azul 
marinho; 

Pé com pé 47,76 76.416,00 

03 7.500 Pares 

Tênis escolar fundamental 25 ao 32 o tênis deverá ser fabricado no processo de 
palmilhado (waster) com as seguintes características mínimas: gáspea de cabedal em 
nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 200g/m², na cor azul 
marinho; biqueira, ferradura e taloneira em material sintético 1.5mm de espessura, na cor 
azul marinho; enfeites laterais em material sintético laminado fosco de 1.5mm de 
espessura, na cor azul marinho com espelho em material sintético laminado de 1.0mm de 
espessura, na cor amarela combinando com aplicação de gorgurão em fita de 8mm de 
espessura na cor amarela e prata refletivo, costurado em formato de duas tiras transversais 
como enfeite visual; puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor 
amarela e prata refletivo; fechamento com atacador (cadarço) 100% poliéster, na cor azul 
marinho, sobre ilhoses de metal, na cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster 
dublado com manta de poliéster resinada 200g/m², na cor azul marinho;  espuma de pu de 
10mm de espessura e densidade mínima de 33 dublada com forro em helanca de 120g/m² 
100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na cor 
amarela; colarinho interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma de 
pu de 10mm de espessura e densidade mínima de 33 dublado com forro em helanca de 
120g/m² 100% poliéster, dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na 
cor amarela; entretela de resina plástica com manta de algodão, utilizada para armar e 
cambrear a montagem do calçado; palmilhado em manta de poliéster resinado na cor 
grafite; palmilha de acabamento em eva de 4mm de espessura dublada com jacard 100% 
poliéster na cor azul marinho; solado monocolor antiderrapante, injetado em tr 
emborrachado, de dureza 60, personalizado com a logomarca do fabricante, na cor azul 
marinho. 

Pé com pé 52,40 393.000,00 

04 4.000 Pares 

Tênis escolar fundamental 33 ao 36 o tênis deverá ser fabricado no processo de 
palmilhado (waster) com as seguintes características mínimas: gáspea de cabedal em 
nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 200g/m², na cor azul 
marinho; biqueira, ferradura e taloneira em material sintético 1.5mm de espessura, na cor 
azul marinho; enfeites laterais em material sintético laminado de 1.5mm de espessura, na 
cor azul marinho com espelho em material sintético laminado de 1.0mm de espessura, na 
cor amarela combinando com aplicação de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor 

Pé com pé 53,68 214.720,00 
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amarela e prata refletivo, costurado em formato de duas tiras transversais como enfeite 
visual; puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata 
refletivo; fechamento com atacador (cadarço) 100% poliéster, na cor azul marinho, sobre 
ilhoses de metal, na cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta 
de poliéster resinada 200g/m², na cor azul marinho;  espuma de pu de 10mm de espessura 
e densidade mínima de 33 dublada com forro em helanca de 120g/m² 100% poliéster, 
dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela; colarinho 
interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de 
espessura e densidade mínima de 33 dublado com forro em helanca de 120g/m² 100% 
poliéster, dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela; 
entretela de resina plástica com manta de algodão, utilizada para armar e cambrear a 
montagem do calçado; palmilhado em manta de poliéster resinado na cor grafite; 
palmilha de acabamento em eva de 4mm de espessura dublada com jacard 100% poliéster 
na cor azul marinho; solado monocolor antiderrapante, injetado em tr emborrachado, de 
dureza 60, personalizado com a logomarca do fabricante, na cor azul marinho. 

05 900 Pares 

Tênis escolar fundamental 37 ao 44 o tênis deverá ser fabricado no processo de 
palmilhado (waster) com as seguintes características mínimas: gáspea de cabedal em 
nylon 100% poliéster dublado com manta de poliéster resinada 200g/m², na cor azul 
marinho; biqueira, ferradura e taloneira em material sintético 1.5mm de espessura, na cor 
azul marinho; enfeites laterais em material sintético laminado de 1.5mm de espessura, na 
cor azul marinho com espelho em material sintético laminado de 1.0mm de espessura, na 
cor amarela combinando com aplicação de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor 
amarela e prata refletivo, costurado em formato de duas tiras transversais como enfeite 
visual; puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata 
refletivo; fechamento com atacador (cadarço) 100% poliéster, na cor azul marinho, sobre 
ilhoses de metal, na cor azul marinho; pala em nylon 100% poliéster dublado com manta 
de poliéster resinada 200g/m², na cor azul marinho;  espuma de pu de 10mm de espessura 
e densidade mínima de 33 dublada com forro em helanca de 120g/m² 100% poliéster, 
dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela; colarinho 
interno confeccionado em tecido de poliéster (pluma), com espuma de pu de 10mm de 
espessura e densidade mínima de 33 dublado com forro em helanca de 120g/m² 100% 
poliéster, dublado com espuma de 3mm de espessura e densidade 28, na cor amarela; 
entretela de resina plástica com manta de algodão, utilizada para armar e cambrear a 
montagem do calçado; palmilhado em manta de poliéster resinado na cor grafite; 
palmilha de acabamento em eva de 4mm de espessura dublada com jacard 100% poliéster 
na cor azul marinho; solado monocolor antiderrapante, injetado em tr emborrachado, de 
dureza 60, personalizado com a logomarca do fabricante, na cor azul marinho. 

Pé com pé 55,43 49.887,00 

06 400 Pares 

Sandália tipo papete neném numeração 15 ao 19 a sandália tipo papete deverá ser 
fabricada com as seguintes características mínimas: cano gáspea em material sintético de 
1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% 
poliéster na cor amarela, com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; 
puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata 
refletivo; fechamento do cano com velcro preto, aplicada em costura reta, na primeira 
ponta uma etiqueta de ponta em material emborrachado, personalizada com a inscrição 
"prefeitura de arapongas", com fundo azul marinho e letras e bordas na cor amarela; sob 
passante de arame banhado em níquel; gáspea em material sintético de 1.5mm de 
espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na 
cor amarela, com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; fechamento da 
gáspea com velcro preto, sob passante de arame banhado em níquel; palmilha de 
acabamento em material sintético liso de 0.7mm de espessura na cor cinza, com etiqueta 
em transfer, com a logomarca do fabricante, aplicado à temperatura de 130º - 80 libras 
com 2,5 segundos de prensa, revestindo um corpo de plantex de 1,5mm de espessura e 
eva de 3mm de espessura e solado monocolor antiderrapante, injetado em tr 
emborrachado, com fragrância de talco,  dureza 50, na cor azul marinho, personalizado 
com a logomarca do fabricante; 

Pé com pé 29,20 11.680,00 

07 1.600 Pares 

Sandália tipo papete infantil numeração 20 ao 24 a sandália tipo papete deverá ser 
fabricada com as seguintes características mínimas: cano em material sintético de 1.5mm 
de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na 
cor amarela com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; gorgurão de 
acabamento em fita de 8mm de espessura na cor amarela e prata refletivo; fechamento do 
cano com velcro preto, com etiqueta de ponta em material emborrachado, aplicada em 
costura reta, personalizada com a inscrição "prefeitura de arapongas", com fundo azul 
marinho e letras e bordas na cor amarela, sob passante de arame banhado em níquel; 
gáspea em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com 
forro favo de 120g/m² 100% poliéster na cor amarela com viés aberto de 26mm de 
espessura, na cor azul marinho; fechamento da gáspea com velcro preto, sob passante de 
arame banhado em níquel; palmilha de acabamento, anatômica, injetada em micro pvc 
expandido, dureza 35, na cor cinza, solado monocolor antiderrapante, injetado em tr 
emborrachado, com fragrância de talco, sendo de dureza 60, personalizado com a 
logomarca do fabricante, na cor azul marinho; 

Pé com pé 34,47 55.152,00 

08 7.500 Pares 

Sandália tipo papete fundamental numeração 25 ao 32 a sandália tipo papete deverá ser 
fabricada com as seguintes características mínimas: cano em material sintético laminado 
fosco de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 
100% poliéster, na cor amarela, com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul 
marinho; enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado na cor azul marinho e 
amarelo; puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm de espessura, na cor amarela e 
prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com etiqueta de ponta em material 
emborrachado, aplicada em costura reta, personalizada com a inscrição "prefeitura de 
arapongas", com fundo azul marinho e letras e bordas na cor amarela, sob passante de 
zamac, na cor amarela; gáspea em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul 
marinho, dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na cor amarela, com viés 
aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; fechamento da gáspea com velcro 
preto sob passante de zamac, na cor amarela; palmilha de acabamento, anatômica, 
injetada em micro pvc expandido, na cor cinza, de dureza 35; solado monocolor 
antiderrapante, injetado em tr, de dureza 60, na cor azul marinho, personalizado com a 
logomarca do fabricante; 

Pé com pé 37,18 278.850,00 
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09 4.000 Pares 

Sandália tipo papete fundamental numeração 33 ao 36  a sandália tipo papete deverá ser 
fabricada com as seguintes características mínimas: cano em material sintético laminado 
fosco de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 
100% poliéster, na cor amarela, com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul 
marinho; enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado na cor azul marinho e 
amarelo; puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm de espessura, na cor amarela e 
prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com etiqueta de ponta em material 
emborrachado, aplicada em costura reta, personalizada com a inscrição "prefeitura de 
arapongas", com fundo azul marinho e letras e bordas na cor amarela, sob passante de 
zamac, na cor amarela; gáspea em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul 
marinho, dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na cor amarela, com viés 
aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; fechamento da gáspea com velcro 
preto sob passante de zamac, na cor amarela; palmilha de acabamento, anatômica, 
injetada em micro pvc expandido, na cor cinza, de dureza 35; solado monocolor 
antiderrapante, injetado em tr, de dureza 60, na cor azul marinho, personalizado com a 
logomarca do fabricante; 

Pé com pé 39,40 157.600,00 

10 900 Pares 

Sandália tipo papete fundamental numeração 37 ao 44  a sandália tipo papete deverá ser 
fabricada com as seguintes características mínimas: cano em material sintético laminado 
fosco de 1.5mm de espessura, na cor azul marinho, dublado com forro favo de 120g/m² 
100% poliéster, na cor amarela, com viés aberto de 26mm de espessura, na cor azul 
marinho; enfeite lateral (lado externo) em material emborrachado na cor azul marinho e 
amarelo; puxador traseiro de gorgurão em fita de 8mm de espessura, na cor amarela e 
prata refletivo; fechamento do cano com velcro preto, com etiqueta de ponta em material 
emborrachado, aplicada em costura reta, personalizada com a inscrição "prefeitura de 
arapongas", com fundo azul marinho e letras e bordas na cor amarela, sob passante de 
zamac, na cor amarela; gáspea em material sintético de 1.5mm de espessura, na cor azul 
marinho, dublada com forro favo de 120g/m² 100% poliéster na cor amarela, com viés 
aberto de 26mm de espessura, na cor azul marinho; fechamento da gáspea com velcro 
preto sob passante de zamac, na cor amarela; palmilha de acabamento, anatômica, 
injetada em micro pvc expandido, na cor cinza, de dureza 35; solado monocolor 
antiderrapante, injetado em tr, de dureza 60, na cor azul marinho, personalizado com a 
logomarca do fabricante; 

Pé com pé 40,75 36.675,00 

TOTAL GERAL R$ 1.290.000,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 10 de julho de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 109/2019 – Processo Adm. Nº 189/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADO AO UPA, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 788/2019, assinada em 26 de setembro de 2019 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 29.530.767/0001-04. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 1.200 Litros 

Detergente enzimático, três enzimas, protease, lipase e alfamilase, para lavar roupas. 
Composição: tensoativo não iônico, estabilizante, sequestrante, alcalinizante, 
enzimas álcool e veículo. Ativo: nonil fenal. Especificação: aspecto líquido 
translúcido, densidade (25º) de 1,030 a 1,045g/ml, ph (1%) 11,5 a 12,5. Produto 
registrado/notificado anvisa. Embalagem mínima 20l 

Monotan LL 72 14,27 17.124,00 

02 1.200 Litros 

Reforço alcalino para lavagem de roupas. Composição: alquil éter glucosídeo 70%, 
gluconato de sódio, hidróxido de sódio, ácido poliacrílico a 48% e água. Ativo: 
hidróxido de sódio 50%. Aspecto: líquido límpido, ph (1%) 12,0 a 13,0, densidade 
(25ºc) 1,320 a 1,360 g/ml, alcalinidade livre (naoh) 25,0 a 27,0%. Produto registrado 
anvisa. Embalagem mínima 20l. 

Monotan LL 26 
D 5,07 6.084,00 

05 1.200 Litros 

Acidulante e neutralizador anti-cloro. Composição química: metabissulfito de sódio e 
sequestrante, princípio ativo: metabissulfito. Neutralizante para substâncias cloradas 
e acidulantes para meios alcalinos. Finalidade: eliminar completamente os resíduos 
clorados e alcalinos, permitindo maior durabilidade do enxoval hospitalar e melhor 
amaciamento. Produto registrado/notificado anvisa. Embalagem mínima 20l. 

Monotan LL 35 
D 4,47 5.364,00 

TOTAL GERAL R$ 28.572,00 
 
Ata de Registro de preços n. 789/2019, assinada em 26 de setembro de 2019 - L & L COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATÉRIA-PRIMA E 
EMBALAGENS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.667.761/0001-09. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

03 1.200 Litros 

Alvejante com ácido peracético para lavanderia. Composição: ácido acético, 
peróxido de hidrogênio, sequestrante e água. Ativo: ácido peracético mínimo 15% e 
peróxido de hidrogênio 22%. Especificação: aspecto físico líquido incolor ph (1%): 
3,0 - 4,5. Densidade (25°c): 1,11 a 1,15g/ml; ácido peracético: mínimo 15,0%, 
peróxido de hidrogênio: mínimo 22,0%. Produto registrado anvisa. Embalagem 
mínima 20l. 

Mercotex 
Sanitex 8,45 10.140,00 

04 1.200 Litros 

Amaciante concentrado para rouás. Composição: cloreto de dimetil dialquil amônio, 
sebo hidrogenado, corante e água. Ativo: cloreto de dimetil dialquil amônio. 
Especificação: aspecto líquido opaco viscoso ph (puro) 4,0 a 5,0, densidade (25°c) 
0,94 a 0,98g//ml, teor de matéria ativa: mínimo de 4,0%. Produto 
registrado/notificado anvisa. Embalagem mínima 20l. 

Brasil Clean 2,84 3.408,00 

TOTAL GERAL R$ 13.548,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 26 de junho de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 131/2019 – Processo Adm. Nº 237/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 880/2019, assinada em 13 de janeiro de 2020 - BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 06.175.908/0001-12. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

04 100 Unidade Broca fg 6. Broca carbide esférica número 6. Dimensões 1.6mm de diâmetro, 
19mm de comprimento, conforme norma iso314. 7 Kavo - carbide fg 3,40 

 

340,00 

18 20 Caixa Guta percha bastão 28g - guta percha óxido de zinco, ácido esteárico, cor 
branca,  para obturações provisórias. Caixa com 08 unidades. Endopoints 21,85 

 

437,00 

22 30 Blister 

Lima k-file  #10 25 mm. Lima manual tipo k em aço inoxidável com secção 
transversal quadrangular, fabricado por torção, comprimento de 25mm. 
Tamanho:10. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.(blister com 
6 un estéreis) com stop de silicone 

Kavo - sybron 
endo 13,90 

 

417,00 

24 30 Blister 

Lima k-file  #15 25 mm. Lima manual tipo k em aço inoxidável com secção 
transversal quadrangular, fabricado por torção, comprimento de 21mm. 
Tamanho:15. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.(blister com 
6 un estéreis) com stop de silicone 

Kavo - sybron 
endo 13,90 

 

417,00 

26 10 Blister 

Lima k-file 45-80 31 mm 
Lima manual tipo k em aço inoxidável com secção transversal triangular, 
ponta ativa. Comprimento 31mm. Blister estéril. 1lima#45, 1lima#50, 1 
lima#55, 1lima#60, 1lima#70, 1lima#80. Com stop de silicone 

Kavo - sybron 
endo 13,90 

 

139,00 

29 10 Unidade Spray para teste de vitalidade (endo ice) Ice test - 
iodontosul 25,42 

 

254,20 

38 40 Caixa Placa base  para prótese  fina marrom  com 50  unidades Lysanda 55,30 
 

2.212,00 

45 20 Caixa 
Lima k  15/40 25mm-em aco inoxidável colorinox, autoclavável din 1.4310 
eletro-polida, pertencente a classificação aisi 302 9com 17% de cromo e 8% 
de níquel aproximadamente).  Com stop de silicone caixa com 06 unidades. 

Kavo - sybron 
endo 12,99 

 

259,80 

47 20 Caixa 
Lima k 15/40  31mm-em aco inoxidável colorinox, autoclavável din 1.4310 
eletro-polida, pertencente a classificação aisi 302 9com 17% de cromo e 8% 
de níquel aproximadamente) com stop de silicone  caixa com 06 unidades. 

Kavo - sybron 
endo 30mm 12,99 

 

259,80 

59 50 Unidade Cariostático  30% c/ 5 ml - frasco com 5 ml, contendo diamino fluoreto de 
prata a 30%. 

Cariostatic 30% - 
aaf do brasil 11,45 

 

572,50 

64 500 Unidade Escova robson p/ contra angulo-para profilaxia odontológica. Preven 0,90 
 

450,00 

65 50 Unidade Eugenol líquido - frasco com 20 ml. Líquido de uso universal para reparações 
de cimentos e pastas com qualidades sedativas e antissépticas. Aaf do brasil 7,69 

 

384,50 

68 300 Caixa 
Fio de sutura montada 4-0 seda c/24 und - caixa contendo 24 envelopes, 
esterilizada, com 45cm cada, com agulha, 1,7 triangular/cortante, não 
absorvível, trançada atramáutica. 

Technew 24,85 
 

7.455,00 

69 200 Caixa 
Fio de sutura montada 3.0 nylon cx c/ 24 unidades -  45 cm trançado, preto, 
agulha triangular / cortante. M.t. 17 - 1,7 cm, 1/2 círculo. Não absorvido 
estéril. 

Technew 24,80 
 

4.960,00 

73 200 Frasco 
Flúor gel - tópico 200 ml - flúor gel (consistente), acidulado coma té 1,5% de 
ion flúor, ph em torno de 3,5 com 200 ml e aromatizado tutti frutti, tempo de 
aplicação de 1 minuto.. 

Fluorusl - 
iodontosul 3,50 

 

700,00 

79 15 Unidade Resina acrílica termopolimerizável  cor rosa especial barrica com 2250 gr. Blue dent 198,50 
 

2.977,50 
80 5 Frasco Resina líquida autopolimerizável  frasco 1 litro Blue dent 85,50 

 

427,50 
99 5 Unidade Caixa cirúrgica  perfurada 26x12x6 cm  em aço inoxidável autoclavável Golgran 90,95 

 

454,75 

101 40 Caixa Sugador cirúrgico descartável estéril  caixa  com 20 unidades 2i 15,67 
 

626,80 

102 40 Unidade Broca cirúrgica  carbide  haste longa esférica  nº 06  autoclavável Kavo - carbide fg 
cirurg 3,75 

 

150,00 

110 60 Unidade Broca carbide zekrya longa  fg 151l-z  28 mm tungstênio Angelus 13,85 
 

831,00 
125 100 Unidade Matriz de metal 0,5 mm-em aco inox 0,05 mm x 5 x 500 mm. Aaf do brasil 1,04 

 

104,00 

126 10 Unidade 
Muralha a base de silicone  e catalizador -  kit de muralha a base de silicone e 
catalizador composto de ester de estanho e óleo mineral, universal de 50 g 
.ambas da mesma marca, potes de 500 gramas 

Flex-sil lab - 
technew 58,10 

 

581,00 

128 10 Unidade Caixas p/ revelação radiográfica - caixa para revelação radiográfica em 
acrílico c/ 3 cubas (revelador água, fixador). Essence dental 133,00 

 

1.330,00 

143 70 Rolos 

Bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado 
poliéster/polipropileno, impressas com tintas indicativas para os processos de 
esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e oxido de etileno e 
vapor saturado e formaldeído medida: 20x100 mts. 

Best care - 
biodinamica 69,00 

 

4.830,00 

144 80 Unidade Pasta profilática normal com 90 gramas - aromatizada, com flúor, pedra 
pomes, carbonato de cálcio, granulação fina (baixa abrasividade) 90 gramas. 

Prophycare - 
allplan 3,78 

 

302,40 

148 70 Unidade Verniz forrador c/ flúor - frasco com, no mínimo, de 10 ml de verniz, 
contendo 5% de fluoreto de sódio(2,26% de flúor), base de resina natural. 

Duofluorid xii - 
fgm 21,55 

 

1.508,50 

149 10 Frasco Verniz cavitário, frasco com 15ml. Cavitini - ss white 8,47 
 

84,70 

153 15 Unidade 
Contra angulo  com  sistema saca broca,  acoplamento intramatic,  spray 
externo,  encaixe intramatic universal, rotação  mínimo de 5.000 rpm e 
máximo de 20.000 rpm, garantia: 1 ano. 

Kavo - 500 289,00 
 

4.335,00 
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155 100 Unidade Broca de ponta inativa n.º 3081 em blister estéril 3r microdont não 
estéril 1,38 

 

138,00 

163 500 Unidade Broca diam. N° 1016 - embaladas em blister individual, estéril para 1° uso. 3r microdont não 
estéril 1,37 

 

685,00 

164 500 Unidade Broca diam. N° 1016 hl - embaladas em blister individual, estéril para 1° uso. 3r microdont não 
estéril 1,37 

 

685,00 

165 100 Unidade Broca diam. N° 1019 - embaladas em blister individual, estéril para 1° uso. 3r microdont não 
estéril 1,37 

 

137,00 

166 100 Unidade Broca diam. N° 1031 - embaladas em blister individual, estéril para 1° uso. 3r microdont não 
estéril 1,37 

 

137,00 

167 80 Unidade Broca diam. N° 1034 - embaladas em blister individual, estéril para 1° uso. 3r microdont não 
estéril 1,37 

 

109,60 

168 80 Unidade Broca diam. N° 1035 - embaladas em blister individual, estéril para 1° uso. 3r microdont não 
estéril 1,37 

 

109,60 

169 200 Unidade Broca diam. Nº. 1090 - embaladas em blister individual, estéril para 1º uso 3r microdont não 
estéril 1,37 

 

274,00 

170 100 Unidade Broca diam. Nº. 1092 - embaladas em blister individual, estéril para 1º uso 3r microdont não 
estéril 1,37 

 

137,00 

171 150 Unidade Broca diam. Nº. 1190 ff - embaladas em blister individual, estéril para 1º uso 3r microdont não 
estéril 1,37 

 

205,50 

172 150 Unidade Broca diam. Nº. 3118 ff - embaladas em blister individual, estéril para 1º uso 3r microdont não 
estéril 1,37 

 

205,50 

173 150 Unidade Broca diam. Nº. 3168  ff - embaladas em blister individual, estéril para 1º uso 3r microdont não 
estéril 1,37 

 

205,50 

174 150 Unidade Broca diam. Nº. 3195 ff - embaladas em blister individual, estéril para 1º uso. 3r microdont não 
estéril 1,37 

 

205,50 

175 40 Unidade Broca para osso n° 199z Angelus 14,40 
 

576,00 

176 50 Caixa 
Cera rosa número 7  em laminas de 13,6 x 6,9cm_aprox.; embalada em caixa 
com 18 lâminas; constando externamente marca comercial, procedência de 
fabricação; 

Lysanda 10,45 
 

522,50 

183 300 Unidade Broca carbide  nº 02 c/a  fabricada em aço inoxidável Kavo - carbide ca 3,30 
 

990,00 

184 300 Unidade Broca carbide  nº 04 c/a  fabricada em aço inoxidável Kavo - carbide ca 3,30 
 

990,00 

185 200 Unidade Broca carbide  nº 06 c/a  fabricada em aço inoxidável Kavo - carbide ca 3,30 
 

660,00 

186 150 Unidade Broca carbide  nº 08 c/a  fabricada em aço inoxidável Kavo - carbide ca 3,30 
 

495,00 

187 120 Kits 
Cimento restaurador temporário intermediário, frasco de pó com 38 gr, 
contendo óxido de zinco, metacrilato de metila e um frasco de líquido 
contendo 15  ml, com eugenol e ácido acético. (kit). 

Inter-a - aaf do 
brasil 15,95 

 

1.914,00 

191 20 Unidade Cabo para bisturi nº 03-aco inoxidável aisi 420, autoclavável. 6b invent germany 7,75 
 

155,00 

200 70 Caixa Cera rosa nº 9  embalada em caixa com 18 lâminas; constando externamente 
marca comercial, procedência de fabricação; Lysanda 10,75 

 

752,50 

204 80 Unidade Hidróxido de cálcio p.a 10g frasco com 10 gramas, contendo pó de hidróxido 
de cálcio pró-análise, solúvel em agua ou glicerina. Iodontosul 2,99 

 

239,20 

210 5 Pacote Pavio para lamparina pacote com 10 un Aaf do brasil 2,40 
 

12,00 

211 50 Unidade Pedra pomes p/ profilaxia - pedra pomes em pó para polimento. Frasco com 
100 gramas. Aaf do brasil 3,19 

 

159,50 

216 5 Unidade Pasta para solda prata fluxo. Aaf do brasil 7,20 
 

36,00 

219 50 Unidade Curativo alveolar própolis c/ 10 grs-isento de eugenol, contendo própolis 
10%, iodoformico 5%, cera de abelha e espessante c/ 10 grs. 

Alveoliplast - 
iodontosul 13,85 

 

692,50 

220 100 Unidade 
Broca carbide nº 04 alta rotação -liga de ácido tungstenio vanadio, com 
proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstenio e aco inoxidável, 
autoclavável. 

Kavo - carbide fg 3,45 
 

345,00 

221 10 Unidade 
Broca carbide nº 245 alta rotação-liga de ácido tungstenio vanadio, com 
proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstenio e aco inoxidável, 
autoclavável. 

Kavo - carbide fg 3,45 
 

34,50 

226 50 Unidade Matriz de metal 0,7 mm Aaf do brasil 1,07 
 

53,50 

247 12 Frasco 

Isolante para resina acrílica. Composição: alginato de sódio, conservantes e 
água. Para uso nas técnicas convencional e microondas; 
- de fácil aplicação devido à sua viscosidade, permite fluidez e secagem 
rápida, com excelentes propriedades isolantes; 
- a espessura do filme é adequada, não causando alterações dimensionais. 
Frasco com 1000 ml 

Lysanda 25,55 
 

306,60 

251 100 Unidade 
Selante fotopolimerizável matizado.  Libera flúor nas estruturas dentárias. 
Fácil aplicação. Foto polimerização 20 segundos. Ponta aplicadora. 
Embalagem c0m 01 seringas 2g. Validade 2 anos. 

D. Chroma - 
angelus 9,44 

 

944,00 

258 3 Kits Ionômero de vidro para cimentações meron contendo ácido poliacrílico e 
parabenos , kit com pó 15 gramas e líquido 07 ml. Maxxion c - fgm 20,35 

 

61,05 

260 5 Jogo Alavanca manual seldin infantil - conjunto com 03 unidades, alo inoxidável 
aisi 420, autoclavável, tipo seldin. 6b invent germany 51,65 

 

258,25 

266 5 Unidade Mandril para peça reta para lixa. Preven 1,61 
 

8,05 
274 70 Unidade Cabo para espelho inox-aco inoxidavel aisi 420, autoclavável. Pharmainox 2,08 

 

145,60 

275 4 Frasco Resina acrílica (pó) autopolimerizável ortodôntica - frasco de 450g de resina 
acrílica (pó) autopolimerizável ortodôntica incolor. Blue dent 59,25 

 

237,00 

276 4 Frasco Resina acrílica (pó) autopolimerizável ortodôntica - frasco de 450g de resina 
acrílica (pó) autopolimerizável ortodôntica azul. Blue dent 59,25 

 

237,00 

283 60 Caixa Anestésico cloridrato de lidocaína 2% (20 mg/ml) com hemitartarato de 
epinefrina 1:200.000 (5 microgramas/ml). Caixa com 50 tubetes de 1,8ml. 

Ss white 100 - ss 
white 45,60 

 

2.736,00 

287 10 Unidade Cureta gracey n° 13/14. Produzido em aço inoxidável aisi 304 e aisi 420; 
autoclavável; cabo oco 9,5mm Cassiflex 30,60 

 

306,00 

288 10 Unidade Cureta gracey n° 11/12.  Produzido em aço inoxidável aisi 304 e aisi 420; 
autoclavável; cabo oco 9,5mm Cassiflex 30,60 

 

306,00 
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289 10 Unidade Cureta gracey n° 7/8. Produzido em aço inoxidável aisi 304 e aisi 420; 
autoclavável; cabo oco 9,5mm Cassiflex 30,60 

 

306,00 

290 10 Unidade Cureta gracey 5-6.produzido em aço inoxidável aisi 304 e aisi 420; 
autoclavável; cabo oco 9,5mm Cassiflex 30,60 

 

306,00 

291 10 Unidade Eucaliptol canforado insolúvel em água e solúvel em  álcool 70% ,  alto grau 
de pureza  embalagem de 10ml Aaf do brasil 5,69 

 

56,90 

293 30 Frasco Oxido de zinco em pó 50gr Aaf do brasil 3,49 
 

104,70 
299 30 Unidade Broca carbide  alta rotação fg 703  autoclavável Kavo - carbide fg 3,70 

 

111,00 

302 20 Unidade 
Edta trissodico 20 ml-removedor do "smear layer" através de quelação 
(sequestro de minerais, facilitando a dissolução ou absorção), com ph em 
torno de 7,0. Edta dissodico a 17%, solução de hidróxido de sódio e veiculo. 

Aaf do brasil 3,75 
 

75,00 

311 40 Ml 
Digluconato de clorexidine 0,12% embalagem de 500 ml 
Solução a base de clorexidine  0,12% para enxague bucal aromatizada sabor 
menta  embalagem de 500 ml 

Periodont - fbm 
farmaa 12,99 

 

519,60 

313 20 Unidade 

Incubadora  para indicador biológico. Incubadora para leitura de ampolas de 
indicador biológico; bivolt;  temperatura aproximada  de 57%; acondicionar 
no mínimo 04 ampolas de indicadores biológicos; material resistente a 
impacto e que não sofra oxidação; resultado dado pela mudança da cor no 
meio de cultura da ampola; indicador de luz de led;  ciclo ampola de 24 a 48 
horas; certificação de boas práticas de fabricação . Garantia de  no mínimo 06 
meses para o equipamento, além de fornecer por no mínimo 5 anos para peças 
de reposição disponíveis no mercado, caso o licitante não seja o fabricante 
(cr) deverá haver a carta de solidariedade do fabricante  do equipamento em 
relação a disponibilização de assistência técnica; treinamento e fornecimento 
de peças de reposição; 

2i 116,00 
 

2.320,00 

320 4 Unidade Calcador de banda  unha de gato Cassiflex 12,00 
 

48,00 

323 10 Caixa 
Lima hedstroem 15-40 31 mm, em aco inoxidavel colorinox, autoclavável din 
1.4310 eletro-polida, pertencente a classificação aisi 302 9 com 17% de 
cromo e 8% de níquel, aproximadamente. 

Kavo - sybron 
endo 13,95 

 

139,50 

324 10 Caixa 
Lima hedstroem 45/80  21 mm, em aco inoxidavel colorinox, autoclavável din 
1.4310 eletro-polida, pertencente a classificação aisi 302 9 com 17% de 
cromo e 8% de níquel, aproximadamente. 

Kavo - sybron 
endo 13,95 

 

139,50 

326 10 Caixa 
Lima hedstroem 45/80 - 31mm  em aco inoxidavel colorinox, autoclavável 
din 1.4310 eletro-polida, pertencente a classificação aisi 302 9 com 17% de 
cromo e 8% de níquel, aproximadamente. 

Kavo - sybron 
endo 13,95 

 

139,50 

335 12 Unidade Câmara escura - caixa para revelação radiográfica em acrílico c/ 3 cubas, 
revelador, fixador, água Essence dental 139,99 

 

1.679,88 

338 600 Unidade Placa de dente 32l superior posterior  dupla prensagem cor 66 Blue dent 2,80 
 

1.680,00 
339 500 Unidade Placa de dente 32l inferior posterior dupla prensagem cor 66 Blue dent 2,80 

 

1.400,00 
340 720 Unidade Placa de dente a25 anterior superior  dupla prensagem cor 66 Blue dent 2,80 

 

2.016,00 
341 360 Unidade Placa de dente a25 anterior inferior dupla prensagem  cor 66 Blue dent 2,80 

 

1.008,00 
342 120 Unidade Placa de dente 263 anterior superior  dupla prensagem cor 66 Blue dent 2,80 

 

336,00 
343 60 Unidade Placa de dente 263 inferior anterior dupla prensagem cor 66 Blue dent 2,80 

 

168,00 
344 180 Unidade Placa de dente 2d superior anterior dupla prensagem cor 66 Blue dent 2,80 

 

504,00 
345 120 Unidade Placa de dente 2d inferior anterior dupla prensagem  cor 66 Blue dent 2,80 

 

336,00 

347 50 Pacote Tiras abrasivas de poliéster para polimento. Pacote com 150 unidades 
4x170mm Aaf do brasil 6,19 

 

309,50 

349 12 Unidade 

Avental odontológico plumbifero adulto para proteção raio-x. Características 
técnicas para proteção raio-x; uso profissional, com protetor tireoide; 
confeccionado em borracha flexível; com equivalência em chumbo de 0,25 
mm pb; acabamento em nyoln; fechamento em velcro; o equipamento deverá 
ser acompanhado por manuais de operação e de serviço em língua portuguesa. 
Deverá ser ofertado prazo de garantia minima de 12 meses a partir da data da 
instalacao. Devera possuir registro na anvisa. 

Nm.086 - nmartins 474,90 
 

5.698,80 

350 5 Unidade Tamborel para apoio de limas endodonticas em polimero de alta performasse, 
esterilizavel em estufa e autoclaves com 30 apoios Aaf do brasil 11,55 

 

57,75 

351 2 Pacote Refil para tamborel autoclavável   pacote  com 50 unidades Gg - golgran 12,00 
 

24,00 

359 150 Rolos 

Fita adesiva para autoclave 19mm x 30m. Com dorso de papel crepado, 
impresso com sinalizador visual, cuja coloracao e modificada após o processo 
de esterilizacao em autoclave e com adesivo especial para um bom 
desempenho em alta temperatura. Embalada em rolo constando dados de 
identificação e procedência. 

Poli tape 2,90 
 

435,00 

TOTAL GERAL R$ 75.126,53 
 
Ata de Registro de preços n. 881/2019, assinada em 13 de janeiro de 2020 - CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 01.328.535/0001-59. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

02 60 Caixa 

Agulha hipodérmica descartável (25 X 0,60) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, 
padrão universal para identificação dos calibres. Cânula - com bisel 
trifacetado em aço inoxidável, embalada individualmente caixa com 100 
unidades. 

SR 5,24 
 

314,40 

105 500 Unidade Soro fisiológico 0,9 %  sistema aberto embalagem de 500 ml -irrigação FARMAX 2,80 
 

1.400,00 

107 15 Caixa 
Lâmina de bisturi aço carbono estéril, embalado individualmente, número 15 
- caixa com 100 Unidades. Com validade superior a 36 meses a contar da 
data de entrega. 

SOLIDOR 23,00 
 

345,00 

124 500 Pacote 
Gorro odontológico com elástico c/ 100 unidades - Touca com elástico, 
descartável, atóxico 100% polipropileno, não estéril. Pacote com 100 
unidades. 

DESCARPACK 4,98 
 

2.490,00 
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140 300 Rolos 

Bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado 
poliéster/polipropileno, impressas com tintas indicativas para os processos 
de esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e oxido de 
etileno e vapor saturado e formaldeído Medida: 50 mm x100 mts. 

ZERMATT 18,82 
 

5.646,00 

151 110 Frasco Água oxigenada 1000 ml 10 vol. Água oxigenada 1000 ml 10 vol FARMAX 3,75 
 

412,50 

224 1.000 Caixa 
Luvas de procedimentos Tam M - Luva de látex para procedimento tamanho 
médio, não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, levemente talcadas, 
caixa com 100 Unidades. 

NUGARD 15,98 
 

15.980,00 

225 600 Caixa 
Luvas de procedimentos Tam G - Luva de látex para procedimento tamanho 
grande, não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, levemente talcadas, 
caixa com 100 Unidades. 

NUGARD 15,98 
 

9.588,00 

271 2.000 Pacote 

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila não estéril, confeccionada com 13 
fios, com 08 dobras, compressa aberta tem aproximadamente uma área de 
420 cm2, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro, que evitam 
soltura de fios, embalagem em pacote plástico com 500 unidades, constando 
na parte externa os dados de identificação do fabricante e marca, de 
procedência nacional, com registro no ministério da saúde, e validade 
mínima de 3 anos a partir da data de entrega. Pacote com 500 unidades. 

LARISMED 17,35 
 

34.700,00 

TOTAL GERAL R$ 70.875,90 
 
Ata de Registro de preços n. 882/2019, assinada em 13 de janeiro de 2020 - DENTAL OPEN – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.849.206/0001-00. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

03 10 Unidade 
Arco plástico de ostby adulto. Arco de plástico para fixação do lençol de 
borracha, permitindo o isolamento absoluto. Feito de material resiste à 
esterilização em autoclave. Tamanho adulto 

Maquira 7,30 
 

73,00 

05 600 Unidade 
Broca gates glidden nº. 01 - 32mm produzido em aço carbono, de baixa 
rotação com 32 mm de comprimento. Ponta guia inativa: 19 mm. Tamanho 
1:0,50 mm. Unidade 

Microdont 5,80 
 

3.480,00 

06 600 Unidade 
Broca gates glidden nº. 02 - 32mm produzido em aço carbono, de baixa 
rotação com 32 mm de comprimento. Ponta guia inativa : 19 mm. Tamanho 
2:0,70 mm. Unidade 

Microdont 5,80 
 

3.480,00 

07 180 Unidade 
Broca gates glidden nº. 03 - 32mm produzido em aço carbono, de baixa 
rotação com 32 mm de comprimento. Ponta guia inativa: 19 mm. Tamanho 
3: 0,90 mm. Unidade 

Microdont 5,80 
 

1.044,00 

08 60 Unidade 
Broca gates glidden nº. 04 - 32mm produzido em aço carbono, de baixa 
rotação com 32 mm de comprimento. Ponta guia inativa : 19 mm. Tamanho 
4: 1,10 mm. Unidade 

Microdont 5,80 
 

348,00 

09 30 Unidade 
Broca gates glidden nº. 01 -28 mm produzido em aço carbono, de baixa 
rotação com 28 mm de comprimento. Ponta guia: 19 mm. Tamanho 1:0,50 
mm. Unidade 

Microdont 5,80 
 

174,00 

10 30 Unidade 
Broca gates glidden nº. 02 - 28 Mm produzido em aço carbono, de baixa 
rotação com 28 mm de comprimento. Ponta guia: 19 mm. Tamanho 2: 0,70 
mm. Unidade 

Microdont 5,80 
 

174,00 

11 30 Unidade 
Broca gates glidden nº. 03 - 28 Mm produzido em aço carbono, de baixa 
rotação com 28 mm de comprimento. Ponta guia: 19 mm. Tamanho 3: 0,90 
mm. Unidade 

Microdont 5,80 
 

174,00 

12 30 Unidade 
Broca gates glidden nº. 04 - 28 Mm produzido em aço carbono, de baixa 
rotação com 28 mm de comprimento. Ponta guia: 19 mm. Tamanho 4: 1,10 
mm. Unidade 

Microdont 5,80 
 

174,00 

20 20 Jogo Lentulo jogo com  nº25/30/35/40 25mm Maillefer-
dentsply 43,00 

 

860,00 

32 30 Caixa 

Película radiográfica infantil 22x35mm; com sensibilidade para trabalho de 
tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação 
manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e 
secagem ao ambiente da clínica. Embalagem com 100 unidades 

Carestream 162,00 
 

4.860,00 

40 4.000 Pacote Algodão rolete (isolamento relativo) - algodão rolete extra macio pacote 
com 100 unidades. Ssplus 1,30 

 

5.200,00 

51 400 Caixa 

Agulha gengival descartável curta - tribiselada e siliconizada, esterilizada a 
óxido de etileno (eto), garantida por 04 (quatro) anos ou mais da data de 
fabricação, atóxica, apirogênica, com tamanho não inferior a uma polegada 
ou 2,54 cm, caixa contendo 100 unidades. 

Deconjet dfl 24,50 
 

9.800,00 

52 100 Caixa 

Agulha gengival descartável longa - tribiselada e siliconizada, esterilizada a 
óxido de etileno (eto), garantida por 04 (quatro) anos ou mais da data de 
fabricação, indica o calibre da agulha conforme norma internacional, caixa 
contendo 100 unidades. 

Deconjet dfl 24,50 
 

2.450,00 

58 10 Unidade Tricresol formalina - desinfectante de canal tricresol formalina frasco de 10 
ml. Bio dinamica 3,60 

 

36,00 

67 160 Unidade Formocresol 10 ml - formaldeído a 19%, cresol 35% vehículo q.s.p., frasco 
com 10 ml. Maquira 3,30 

 

528,00 

81 30 Litros Líquido para resina  acrílico termopolimerizável embalagem de 1 litro. Tdv 73,00 
 

2.190,00 
90 30 Pacote Sugador endodôntico descartável embalagem com 20 unidades Ssplus 8,50 

 

255,00 
103 10 Unidade Broca cirúrgica carbide  haste longa tronco cônica nº 04 autoclavável Kavo 3,80 

 

38,00 

104 500 Pacote 

Abaixador de língua. Espátula de madeira descartável, formato 
convencional, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e 
largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm 
de comprimento, 1,4cm de largura e 0,5mm de espessura. Embalagem com 
dados de identificação e procedência. Pct c/100 un. 

Talge 2,79 
 

1.395,00 

112 15 Blister Lima flexofile #15 21mm blister com 6 un estéreis. Lima manual de alta Maillefer- 32,00 
 

480,00 
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flexibilidade estéril em aço inoxidável com secção transversal triangular 
com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. 
Comprimento: 21mm - 1ª série. Tamanho: 15. Com cursor. Conicidade 
(taper) 02 

dentsply 

113 15 Blister 

Lima flexofile #15 25mm blister com 6 un estéreis. Lima manual de alta 
flexibilidade estéril em aço inoxidável com secção transversal triangular 
com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. 
Comprimento: 25mm - 1ª série. Tamanho: 15. Com cursor. Conicidade 
(taper) 02 

Maillefer-
dentsply 32,00 

 

480,00 

114 15 Blister 

Lima flexofile #20 21mm blister com 6 un estéreis. Lima manual de alta 
flexibilidade estéril em aço inoxidável com secção transversal triangular 
com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. 
Comprimento: 21mm - 1ª série. Tamanho: 20. Com cursor. Conicidade 
(taper) 02 

Maillefer-
dentsply 32,00 

 

480,00 

115 15 Blister 

Lima flexofile #20 25mm blister com 6 un estéreis. Lima manual de alta 
flexibilidade estéril em aço inoxidável com secção transversal triangular 
com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. 
Comprimento: 25mm - 1ª série. Tamanho: 20. Com cursor. Conicidade 
(taper) 02 

Maillefer-
dentsply 32,00 

 

480,00 

116 15 Blister 

Lima flexofile #25 21 mm blister com 6 un estéreis. Lima manual de alta 
flexibilidade estéril em aço inoxidável com secção transversal triangular 
com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. 
Comprimento: 21mm - 1ª série. Tamanho: 25. Com cursor. Conicidade 
(taper) 02 

Maillefer-
dentsply 32,00 

 

480,00 

117 15 Blister 

Lima flexofile #25 25 mm blister com 6 un estéreis. Lima manual de alta 
flexibilidade estéril em aço inoxidável com secção transversal triangular 
com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. 
Comprimento: 25mm - 1ª série. Tamanho: 25. Com cursor. Conicidade 
(taper) 02 

Maillefer-
dentsply 32,00 

 

480,00 

118 15 Blister 

Lima flexofile #30 21 mm blister com 6 un estéreis 
Lima manual de alta flexibilidade estéril em aço inoxidável com secção 
transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento 
e limagem. Comprimento: 21mm - 1ª série. Tamanho: 30. Com cursor. 
Conicidade (taper) 02 

Maillefer-
dentsply 32,00 

 

480,00 

119 15 Blister Lima flexofile #30 25 mm  blister com 6 un estéreis Maillefer-
dentsply 32,00 

 

480,00 

120 15 Blister 

Lima flexofile #35 21 mm blister com 6 un estéreis. Lima manual de alta 
flexibilidade estéril em aço inoxidável com secção transversal triangular 
com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. 
Comprimento: 21mm - 1ª série. Tamanho: 35. Com cursor. Conicidade 
(taper) 02 

Maillefer-
dentsply 32,00 

 

480,00 

121 15 Blister 

Lima flexofile #35 25 mm blister com 6 un estéreis. Lima manual de alta 
flexibilidade estéril em aço inoxidável com secção transversal triangular 
com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. 
Comprimento: 25mm - 1ª série. Tamanho: 35. Com cursor.conicidade 
(taper) 02 

Maillefer-
dentsply 32,00 

 

480,00 

122 15 Blister 

Lima flexofile #40 21 mm blister com 6 un estéreis. Lima manual de alta 
flexibilidade estéril em aço inoxidável com secção transversal triangular 
com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. 
Comprimento: 21mm - 1ª série. Tamanho: 40. Com cursor.conicidade 
(taper) 02 

Maillefer-
dentsply 32,00 

 

480,00 

123 15 Blister 

Lima flexofile #40 25 mm blister com 6 un estéreis. Lima manual de alta 
flexibilidade estéril em aço inoxidável com secção transversal triangular 
com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. 
Comprimento: 21mm - 1ª série. Tamanho: 40. Com cursor.conicidade 
(taper) 02 

Maillefer-
dentsply 32,00 

 

480,00 

132 2.500 Pacote 
Salivador plástico desc. C/40 und - ponteira confeccionada em pvc, macio, 
atóxico, colorido, vazada com arame em aço especial para fixação na 
posição desejada.. 

Max clean - 
ssplus 3,95 

 

9.875,00 

135 1.200 Unidade 

Creme dental 90 grs - c/ flúor - creme dental com flúor, 90g, 1450 a 1500 
ppm em monoflúor fosfato de sódio, carbonato de cálcio, água, lauril 
sulfato de sódio, silicato de sódio, politileno glicol, sacarina sódica, 
metilparabeno, propilparabeno, carboximetilcelulose e composição 
aromática. 

Ice clean 1,10 
 

1.320,00 

136 250 Unidade Fio dental 100 mt - fio de poliamida com cêra mineral e aroma, embalagem 
profissional com 100 metros. Med fio 1,33 

 

332,50 

137 150 Unidade Creme dental infantil - sem flúor - mínimo 50gr, sabor suave, boa 
qualidade. Condor bambinos 3,90 

 

585,00 

145 10 Kits 

Kit macro modelo escovação gigante com escova macro. Arcada superior, 
arcada inferior, língua e articulador metálico flexivel, 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 

Med fio 142,00 
 

1.420,00 

154 15 Unidade 
Micro motor com acoplamento borden intramatic,  spray interno,  rotação 
de 5.000 a 20.000 rpm, encaixe intramatic universal esterilizável em 
autoclave até 135°c. * garantia: 1 ano. 

Kavo 310,00 
 

4.650,00 

203 80 Unidade 

Hidróxido de cálcio - pasta/pasta - conjunto contendo 01 pasta base 13 grs; 
ester glicol salicilato, fosfato de cálcio, tungstato de cálcio, óxido de zinco, 
e corantes minerais. E 01 catalizadora 11 grs, etiltolueno sulfonamida, 
hidróxido de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais, dissolução ácida 
(condicionador), radiopaco, não inibir a polimerização, resistir à 
condensação, possuir tempo de trabalho mínimo de 01 minuto. 

Hydro c dentsply 15,98 
 

1.278,40 

205 10 Unidade Iodoformio 10gr  - frasco com 10 gramas de iodoformio. Quimidrol 15,00 
 

150,00 
217 50 Unidade Broca shofu esférica American burrs 8,50 

 

425,00 
218 50 Unidade Broca shofu (chama) American burrs 8,50 

 

425,00 
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228 30 Caixa Ponta de papel absorvente nº 20 caixa com 120 unidades Mk life - michel e 
klymus 14,00 

 

420,00 

229 50 Caixa Ponta de papel absorvente nº 25 caixa com 120 unidades Mk life - michel e 
klymus 14,00 

 

700,00 

230 50 Caixa Ponta de papel absorvente nº 30 caixa com 120 unidades Mk life - michel e 
klymus 14,00 

 

700,00 

231 40 Caixa Ponta de papel absorvente nº 35 caixa com 120 unidades Mk life - michel e 
klymus 14,00 

 

560,00 

244 20 Unidade Broca de largo n. 2 32mm. Produzida em aço carbono, de baixa rotação 
com 32mm de comprimento. Ponta inativa. Embalagem com 1 un Microdent 6,00 

 

120,00 

245 20 Unidade Broca de largo n.3 32mm. Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 
32mm de comprimento. Ponta inativa. Embalagem com 1 un Microdont 6,00 

 

120,00 

249 300 Frasco Lubrificante spray para alta e baixa rotação 200ml. Óleo mineral de baixa 
viscosidade.  Não contém cfc. Para uso em baixa e alta rotação Maquira 12,50 

 

3.750,00 

252 120 Pacote 

Alginato elástico, livre de poeira, de presa rápida. Tixotrópico.  Tempo de 
trabalho e presa rápidos. Aroma menta. Cor verde. Absorção rápida da água 
 fácil mistura. Massa homogênea e superfícies lisas e compactas longa 
conservabilidade do molde (48h herméticamente fechado). Embalado em 
atmosfera modificada. Garantia de 5 anos. Pacote com 500gr 

Hydrogum - 
labordental 39,00 

 

4.680,00 

255 7.000 Unidade 

Escova dental adulto - macia, com 04 fileiras de cerdas em sua maior área.  
Cores diferentes para facilitar a distribuição em uma mesma família. 
Cabeça da escova compacta com cantos arredondados que alcancem os 
dentes posteriores com mais eficiência. Com protetor de cerdas, embalado 
juntamente com cada escova. Personalizada com os dizeres "prefeitura do 
município de arapongas" gravados no cabo da escova, na cor dourada, 
perfeitamente legível (sem borrões). Separadas uma a uma por blister e 
acondicionadas em embalagem com 100 unidades, compatível com o 
tamanho do produto final. Deverá ser apresentado no envelope proposta 
original ou cópia autenticada do registro na abo das cerdas utilizadas na 
confecção das escovas. 

Med fio 0,59 
 

4.130,00 

256 10.000 Unidade 

Escova dental infantil - macia, com 03 a 04 fileiras de cerdas em sua maior 
área.  Cores diferentes para facilitar a distribuição em uma mesma família. 
Cabeça da escova compacta com cantos arredondados que alcancem os 
dentes posteriores com mais eficiência. Com protetor de cerdas, embalado 
juntamente com cada escova. Personalizada com os dizeres "prefeitura do 
município de arapongas" gravados no cabo da escova, na cor dourada, 
perfeitamente legível (sem borrões). Separadas uma a uma por blister e 
acondicionadas em embalagem com 100 unidades, compatível com o 
tamanho do produto final. Deverá ser apresentado no envelope proposta 
original ou cópia utenticada do registro na abo das cerdas utilizadas na 
confecção das escovas. 

Floppy - medfio 0,54 
 

5.400,00 

257 400 Embalagem 

Condicionador ácido fosfórico 37%. Gel de baixa viscosidade e com 
propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e 
controle durante a aplicação. Possui boa afinidade com água, o que permite 
fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado. Gel 
de base aquosa. Embalagem com 3 seringas de 2,5ml + 3 pontas 
aplicadoras 

Attaque gel 
biodinamica 2,98 

 

1.192,00 

278 200 Unidade 

Resina composta a1. Resina composta micro-híbrida, universal, 
fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, à base de microglassii, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. 
Resina à base de bis-gma, composta por vidro de bário alumínio fluoretado 
e partículas pré-olimerizadas, com tamanhos que variam de 0,005m a 10m. 
Porcentagem de carga em volume: 61%. Tempo de polimerização 20s 

Charisma classic 
- kulzer 31,70 

 

6.340,00 

280 300 Unidade 

Resina composta a3. Resina composta micro-híbrida, universal, 
fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, à base de microglassii, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. 
Resina à base de bis-gma, composta por vidro de bário alumínio fluoretado 
e partículas pré-olimerizadas, com tamanhos que variam de 0,005m a 10m. 
Porcentagem de carga em volume: 61%. Tempo de polimerização 20s 

Charisma classic 
- kulzer 31,70 

 

9.510,00 

281 150 Unidade 

Resina composta a3,5. Resina composta micro-híbrida, universal, 
fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, à base de microglassii, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. 
Resina à base de bis-gma, composta por vidro de bário alumínio fluoretado 
e partículas pré-olimerizadas, com tamanhos que variam de 0,005m a 10m. 
Porcentagem de carga em volume: 61%. Tempo de polimerização 20s 

Charisma classic 
- kulzer 31,70 

 

4.755,00 

282 270 Unidade 

Adesivo de frasco único fotopolimerizável. Sistema adesivo de frasco 
único (5ª geração) fotopolimerizável. Primer e adesivo num só frasco. 
Solvente de água e álcool. Tampa flip-top. Contém partícula  
de carga de 5nm. Contém 10% em peso de carga nano particulada. Frasco 
com 6g 

Single bond - 3m 80,00 
 

21.600,00 

285 40 Potes Vaselina sólida pote com 90 gr. Rio química 7,30 
 

292,00 

298 30 Unidade 
Broca cirúrgica alta rotação cônica denteada n. 702 - liga de aco tungstenio 
vanadio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstenio e aco 
inoxidavel, autoclavável, embaladas individualmente. 

Kavo 3,80 
 

114,00 

300 20 Embalagem 

Discos de lixa para polimento sistema de acabamento e polimento dental, 
diâmetro de 19,5 mm (3/4 pol), discos com dorso de poliuretano coberto 
com abrasivo de oxido de alumínio. Conjunto contendo discos tipo grosso, 
tipo médio, tipo fino e tipo superfino. Embalagem com 50 un sortidas 

Sof lex 3m 84,00 
 

1.680,00 

303 30 Unidade Placa de vidro; de 7,50 x 15 cm,10mm de espessura, despolida, bordas 
lapidadas;  embalagem que garanta a integridade do produto Dms 6,80 

 

204,00 
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305 30 Caixa 

Esponja hemostática em forma de cubos, obtida de gelatina liofilizada de 
origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando aproximadamente 
10mg, completamente reabsorvível pelo organismo, embalada em blister 
com 10 unidades 

Maquira 36,00 
 

1.080,00 

306 30 Frasco Solução hemostática a base de cloreto de alumínio sem epinefrina; frasco 
com 10 ml Maquira 11,30 

 

339,00 

346 50 Caixa Tira de poliéster c/ 50 und tiras transparente de poliéster, tamanho 10mm x 
100 mm x 0,05 mm. Quimidrol 0,99 

 

49,50 

TOTAL GERAL R$ 130.689,40 
 
Ata de Registro de preços n. 883/2019, assinada em 13 de janeiro de 2020 - MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 25.463.374/0001-74. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

28 4.000 Unidade 

Seringas descartáveis de 10 ml  estéril, sem agulha, com rosca, esterilizada a 
óxido de etileno, válida por no mínimo 05 anos, atóxica e apirogênica, 
embalada individualmente, apresenta alto grau de precisão, traços e números 
de inscrição claros e legíveis 

SR 0,22 
 

880,00 

49 800 Pares 
Luvas esterilizadas 8.0 - luva cirúrgica tamanho 8,0, embalagem com 1 par, cor 
natural, superfície texturizada, lubrificadas com pó bioabsorvível, esterilizadas 
por raios gama (cobalto 60). Com validade de no mínimo 5 anos. 

MEDFEEL 0,95 
 

760,00 

50 200 Pares 

Luva cirúrgica de látex n. 7,5. Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, 
esterilizada a raio gama cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, 
resistência e sensibilidade táctil adequada a sua finalidade, punho reforçado na 
borda. 

MEDFEEL 0,95 
 

190,00 

106 1.500 Unidade 

Seringas descartáveis de 20 ml estéril, sem agulha, com rosca, esterilizada a 
óxido de etileno, válida por no mínimo 05 anos, atóxica e apirogênica, 
embalada individualmente, apresenta alto grau de precisão, traços e números 
de inscrição claros e legíveis. 

SR 0,33 
 

495,00 

108 6 Caixa Lâmina p/bisturi nº 12 - lâmina para bisturi caixa com 100 unidades. ADVANTIVE 23,00 
 

138,00 

130 150 Caixa 

Luva nitrílica tamanho m. * fabricada em nitrilo (borracha sintética), visando à 
eliminação de reações alérgicas em usuários com hipersensibilidade ao látex, 
além de apresentar alta resistência durante o uso; * não estéril * sem pó 
bioabsorvível;  * ambidestra;  * superfície lisa com microtextura na ponta dos 
dedos;  *ambidestra *disponível na cor natural/ azul /verde *descartável de uso 
único *embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 luvas (50 pares) 
*tamanho m 

MEDIX 15,95 
 

2.392,50 

138 100 Caixa Hastes flexíveis c/ algodão c/75 und - hastes flexíveis de polipropileno, 
algodão hidrofilizado e bactericida. Caixa com 75 unidades. COTTON 1,15 

 

115,00 

223 3.000 Caixa 
Luvas de procedimentos tam p - luva de látex para procedimento tamanho 
pequeno, não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, levemente talcadas, 
caixa com 100 unidades. 

MEDIX 15,96 
 

47.880,00 

234 120 Caixa Luva antialérgica m caixa c/ 100 unidades - luva  m para procedimento em 
vinil, antialérgica sem pó. Caixa com 100 unidades DESCARPACK 11,95 

 

1.434,00 

235 600 Caixa 

Mascara cirúrgica descartável. Confeccionada em nao tecido, antialérgica, 
macia, contendo camada tripla anti-bacteriana, formato anatômico com pregas, 
presilha interna para moldar o nariz (suporte de alumínio), bordas reforçadas, 
com elástico. Embalagem em caixa com 50 unidades, constando no rotulo 
dados de identificação e procedência. 

OLIMED 4,45 
 

2.670,00 

262 50 Caixa Coletor de material perfurocortante 3 lts com 10 unidades - produto de uso não 
perecível, capacidade de 3 litros com 10 unidades. descarbox 15,85 

 

792,50 

263 50 Caixa Coletor de material perfurocortante 7 lts com 10 unidades - produto de uso não 
perecível, capacidade de 7 litros com 10 unidades. descarbox 24,00 

 

1.200,00 

314 2.000 Unidade 

Indicador biológico. Indicador biológico auto-contido para monitorização de 
ciclos de esterilização a vapor, para esterilização por calor úmido, deve conter 
no mínimo uma ampola termoplástica de cultura, impregnado com uma  
população de esporos bacillusstearothermophilus, com ampola de vidro , com 
meio de cultura apropriado na cor púrpura que muda para  amarelo se houver 
crescimento dos esporos durante a incubação, indicando um ciclo falho de 
esterilização, deve conter número de lote, prazo de validade, procedência de 
fabricação, indicador  químico de processo, tempo de incubação de 24 horas. 

MAXXIMED 2,40 
 

4.800,00 

315 10.000 Unidade 

Indicador químico (teste bowie dick). Teste para esterilização a vapor em 
folhas medindo aproximadamente 21 cm de largura x 28 cm de comprimento; 
termo química; atóxica em conformidades com a isso 11140-1; para uso em 
pacotes padrões para avaliação da remoção de ara na fase de pré vácuo em 
autoclaves. Tinta para impressão das folhas de teste quimicamente formulada 
para reagir a presença do vapor saturado e extremamente sensível a presença 
de ar para utilização em ciclos de esterilização com temperatura de 132º a 134º 
c e tempo de exposição de 3,5 a 4,0 minutos, deve conter número de lote, prazo 
de validade, procedência da fabricação. Apresentação folha. 

TERRAGENE 4,45 
 

44.500,00 

TOTAL GERAL R$ 108.247,00 
 
Ata de Registro de preços n. 884/2019, assinada em 13 de janeiro de 2020 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 12.095.582/0001-16. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

96 20 Unidade Tesoura cirúrgica fina/reta 15cm ABC 18,00 
 

360,00 
152 1.800 Litros Álcool 70% litro destinado a desinfecção de superfície lisa. TUPI 3,90 

 

7.020,00 

197 20 Unidade 
Forceps infantil n. 27, confeccionado em aco inoxidavel, embalado 
individualmente, contendo externamente dados sobre o produto, fabricante e 
procedência 

ABC 57,50 
 

1.150,00 
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198 20 Unidade 
Forceps infantil n. 44, confeccionado em aco inoxidavel, embalado 
individualmente, contendo externamente dados sobre o produto, fabricante e 
procedência 

ABC 57,50 
 

1.150,00 

222 3.000 Caixa 
Luvas de procedimentos tam pp - luva de látex para procedimento tamanho pp, 
não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, levemente talcadas, caixa com 
100 unidades. 

MEDIX 15,97 
 

47.910,00 

TOTAL GERAL R$ 57.590,00 
 
 
Ata de Registro de preços n. 885/2019, assinada em 13 de janeiro de 2020 - ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.194.440/0001-03. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

30 20 Unidade Pmcc-frasco com 20 ml, com aproximadamente 30% de paramonoclorofenol e 
70% de canfora em q.s.p. Bio dinamica 4,99 

 

99,80 

35 5 Unidade Conjunto medidor para alginato embalagem com 1 medidor de pó e 1 medidor de 
líquido. Jeltrate 3,39 

 

16,95 

36 120 Pacote Gesso pedra tipo iii branco saco com 2 kg K-dent 11,16 
 

1.339,20 
37 240 Saco Gesso comum tipo ii saco com  2 kg K-dent 6,11 

 

1.466,40 

41 600 Caixa 

Anestésico mepivacaina com epinefrina. Anestésico mepivacaina 2% com 
vasoconstritor epinefrina 1.100.000,  anestésico local injetável, isento de 
metilparabeno,  caixa com 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters 
lacrados com 10 tubetes cada. 

Dfl 91,99 
 

55.194,00 

42 800 Caixa 
Anestésico cloridrato de lidocaína 3% c/ norepinefrina - a base de cloridrato de 
lidocaína a 3% com bitartarato de norepinefrina (noradrenalina) 1:50.000, caixa 
com 50 unidades de 1,8 ml. 

Dla 57,18 
 

45.744,00 

43 300 Unidade Anestésico tópico gel 12 g - frasco com 12 gramas, aromatizado tutti fruti, 
pomada, com 20 % de benzocaina. Dfl 6,24 

 

1.872,00 

44 10 Caixa Anestésico cloridrato de mepivacaína 3% sem vasoconstritor mepivalem caixa 
com 50 tubetes Dla 87,77 

 

877,70 

53 50 Caixa Anestésico cloridrato de prilocaína com felipressina 3% com vaso - a base de 
cloridrato de prilocaína com felipressina 0,03% caixa com 50 tubetes 1,8ml. Dla 63,67 

 

3.183,50 

55 100 Frasco Soro fisiológico 250 ml. Eurofarma 3,05 
 

305,00 
56 15 Unidade Suspensão otológica 10 ml. Fqm 11,78 

 

176,70 
70 50 Rolos Fio ortodôntico nº 1.0 c/ 50 gr - fio ortodôntico nº 1.0 com 50 gramas. Morelli 9,27 

 

463,50 

131 50 Caixa 

Luva nitrílica tamanho g. * fabricada em nitrilo (borracha sintética), 
visando à eliminação de reações alérgicas em usuários com 
hipersensibilidade ao látex, além de apresentar alta resistência durante o 
uso; * não estéril * sem pó bioabsorvível;  * ambidestra;  * superfície lisa 
com microtextura na ponta dos dedos;  *ambidestra *disponível na cor 
natural/ azul /verde *descartável de uso único *embalagem tipo "dispenser 
box" contendo 100 luvas (50 pares) *tamanho g 

Nitraflex 

15,99 

 

799,50 

141 300 Rolos 

Bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado 
poliéster/polipropileno, impressas com tintas indicativas para os processos de 
esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e oxido de etileno e 
vapor saturado e formaldeído medida: 10x100 mts. 

Esterilcare 37,35 
 

11.205,00 

207 100 Caixa 
Ionômero de vidro químico pó 10 gr  liquido 08 ml - com silicato de alumínio, 
sódio, cálcio, flúor, fosfórico (18:9:16:3:46), ácido poliacrílico (mw 3000-4500) 
com liberação contínua de flúor e alta viscosidade 

Fgm 14,50 
 

1.450,00 

227 60 Unidade Broca ponta inativa nº 4083 em blister estéril Microdont 3,21 
 

192,60 

237 80 Embalagem 
Cone de guta percha principal calibrado #25. Cones calibrados para obturação de 
canais radiculares à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico. 
Embalagem com 120 un 

Tanari 21,80 
 

1.744,00 

238 50 Caixa 
Cone de guta percha principal calibrado #20. Cones calibrados para obturação de 
canais radiculares a base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico, 
embalagem com 120 unidades 

Tanari 21,80 
 

1.090,00 

239 80 Embalagem 
Cone de guta percha principal calibrado #30. Cones calibrados para obturação de 
canais radiculares à base de guta-percha, óxido de zinco e corante orgânico. 
Embalagem com 120 un 

Tanari 21,80 
 

1.744,00 

240 60 Embalagem 
Cone de gutapercha calibrada nº 35. Cones calibrados para obturação de canais 
radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. Embalagem 
com 120 un. 

Tanari 21,80 
 

1.308,00 

241 60 Embalagem 
Cone de guta percha principal calibrado #40. Cones calibrados para obturação de 
canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. 
Embalagem com 120 un 

Tanari 21,80 
 

1.308,00 

242 30 Embalagem 

Cone de gutapercha calibrada nº 45-80 colorida. Cones calibrados para obturação 
de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico 
com conicidade 02, com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta 
radiopacidade. Embalagem com 120 un 

Tanari 21,80 
 

654,00 

243 180 Caixa Cone de guta percha acessória b8 28mm. Fine fine. Caixa com 120 un Tanari 21,78 
 

3.920,40 
261 1 Caixa Cimento cirúrgico pasta sem eugenol. Technew 71,58 

 

71,58 

272 12.000 Unidade 

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila, estéril em óxido de etileno, confeccionada 
com 11 fios, com 08 dobras, compressa aberta tem aproximadamente uma área de 
420 cm2, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro, que evitam 
soltura de fios, embalagem em pacote plástico com 10 unidades, constando na 
parte externa os dados de identificação do fabricante e marca, de procedência 
nacional, com registro no ministério da saúde, e validade mínima de 3 anos a 
partir da data de entrega , embalagem  com 10 unidades. 

America 0,41 
 

4.920,00 

273 400 Caixa Luva antialérgica  p  caixa c/ 100 unidades  - luva p para procedimento em vinil, 
antialérgica  sem pó. Caixa com 100 unidades Descarpack 11,96 

 

4.784,00 
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312 20 Litros Solução de clorexidine 2% assepsia embalagem de 1 litro 
Solução a base  de clorexidine 2% assepsia embalagem de 1 litro Rio química 16,26 

 

325,20 

TOTAL GERAL R$ 146.255,03 
 
Ata de Registro de preços n. 886/2019, assinada em 13 de janeiro de 2020 - ODONTOSUL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
04.971.211/0001-22. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 20 Caixa 

Agulha endo eze  tips 27g. Agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, ø 
0,40 mm) com extremidade anti-obturação única. A ponta apresenta 
ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da 
extrusão de fluidos através do ápice. Comprimento da agulha 25 mm. 
Embalagem com 5un 

Ultradent 11,39 
 

227,80 

13 15 Kits Conjunto aspiração endodôntico. Kit com 1 cânula e 3 agulhas com bisel 
nos diâmetros 1,0mm, 1,5mm e 2,0mm Ortocentral 23,99 

 

359,85 

14 20 Unidade Agulha de aspiração endodôntica 2,0mm. Para uso rosqueada na cânula de 
aspiração Konnen 4,89 

 

97,80 

15 25 Unidade Grampo para isolamento absoluto nº 0 em aco inoxidavel para prender 
diques de borracha, autoclavável. 6b 9,69 

 

242,25 

16 25 Unidade Grampo para isolamento absoluto nº00 em aco inoxidavel para prender 
diques de borracha, autoclavável. 6b 9,69 

 

242,25 

17 25 Unidade Grampo para isolamento absoluto nº211 em aco inoxidavel para prender 
diques de borracha, autoclavável. 6b 9,69 

 

242,25 

19 140 Caixa Lençol de borracha, produzido em látex natural, dimensões aproximadas 
13,5 x  13,5 cm embalados em caixa contendo 26 unidades. Madeitex 19,69 

 

2.756,60 

21 30 Blister 

Lima k-file #10 21 mm Lima manual tipo k em aço inoxidável com secção 
transversal quadrangular, fabricado por torção, comprimento de 21mm. 
Tamanho:10. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. (blister 
com 6 un estéreis) com stop de silicone 

Sybron endo / 
kavo 13,89 

 

416,70 

23 30 Blister 

Lima k-file  #15 21 mm. Lima manual tipo k em aço inoxidável com secção 
transversal quadrangular, fabricado por torção, comprimento de 21mm. 
Tamanho:15. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.(blister com 
6 un estéreis) com stop de silicone 

Sybron endo / 
kavo 13,89 

 

416,70 

25 20 Blister 

Lima k-file #45-80 25mm. Lima manual tipo k em aço inoxidável com 
secção transversal quadrangular, fabricado por torção, comprimento de 
25mm. Tamanho:20. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) 
.02.(blister com 6 un estéreis) com stop de silicone 

Sybron endo / 
kavo 13,89 

 

277,80 

27 15 Blister 

Lima k-file  #20 21 mm. Lima manual tipo k em aço inoxidável com secção 
transversal quadrangular, fabricado por torção, comprimento de 21mm. 
Tamanho:20. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.(blister com 
6 un estéreis) com stop em silicone 

Sybron endo / 
kavo 13,89 

 

208,35 

31 100 Caixa 

Película radiográfica adulto 31x41mm c/150 und embalagem contendo 150 
unidades (películas) com 3x4 cm, com sensibilidade para trabalho de tempo 
de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, 
com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao 
ambiente da clínica. 

Agfa - heraeus 
kulzer 127,70 

 

12.770,00 

33 10 Unidade 
Perfurador de lençol de borracha ainsworth. Indicado para perfurar lençol de 
borracha ( dique de borracha) para isolamento absoluto  em aço inox 
autoclavável 

Marian traiding 64,90 
 

649,00 

34 15 Unidade Pinça porta grampo palmer-aco inoxidavel aisi 420, autoclavável Wilcos 54,00 
 

810,00 

39 5 Unidade Alicate n° 139 para orto. Aço inox  autoclavável Wilcos 44,90 
 

224,50 

46 20 Caixa 
Lima k 15/40  21mm-em aco inoxidavel colorinox, autoclavável din 1.4310 
eletro-polida, pertencente a classificação aisi 302 9com 17% de cromo e 8% 
de níquel aproximadamente) com stop de silicone caixa com 06 unidades. 

Sybron endo / 
kavo 12,98 

 

259,60 

48 15 Frasco Propilenoglicol 30ml Quimidrol 4,19 
 

62,85 

54 70 Unidade Bandeja lisa  sem divisões  em aço inox autoclavável tamanho 22x9x1,5 cm 
validade indeterminada Açonox 13,20 

 

924,00 

60 15 Unidade Escova de brim nº 04 - escova de brim para polimento de prótese total cor 
branca/bege Dauenfenba 8,94 

 

134,10 

62 10 Unidade Escova de flanela 04 - 12 mm - escova de  flanela  para polimento de 
prótese total nº 04 - 12 mm cor branca/bege Dauenfenba 13,69 

 

136,90 

63 20 Unidade Escova de aco para limpar brocas-cabo de plástico, cerdas de fio de aco. Pharmainox 3,50 
 

70,00 

66 30 Frasco Evidenciador de placa bacteriana - evidenciador de placa para uso tópico 
10ml.. Aaf 5,19 

 

155,70 

71 250 Frasco Fixador c/ 475ml - solução contendo: água, hidroquinona, com capacidade 
de fixação em um intervalo de tempo de 1 à 10 minutos, 475 ml. Kulzer 10,80 

 

2.700,00 

72 250 Frasco Revelador c/ 475ml - solução composta por: água, sulfato de alumínio, 
tiossulfato de amônia, com capacidade de revelação entre 1 e 3 minutos, 475 ml. Kulzer 10,80 

 

2.700,00 

75 5 Unidade Broca tungstenio minicut edenta pm vermelha em formato de pera Mastercut 45,00 
 

225,00 

76 4 Unidade Broca fresa tungstênia maxicut 1506 azul Dh pro 45,00 
 

180,00 
77 4 Unidade Broca carbide  para peça de mão esférica  nº 8. Unidade Jet 7,59 

 

30,36 
82 24 Unidade Escova de pelo para polimento de prótese total nº 29 Clemara 6,39 

 

153,36 



SEGUNDA-FEIRA 13/07/2020                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2681 PÁG: 18

83 8 Unidade Mufla para pt nº07 de metal com pino dourado Mac dental 135,00 
 

1.080,00 
84 5 Unidade Espátula plástica para alginato Ogp 1,00 

 

5,00 

85 5 Unidade Grau de borracha - grau- cubeta flexível em pvc resistente e maleável 
capacidade 350 ml. Ogp 3,19 

 

15,95 

89 1 Bisnaga 

Pasta zinco enolica; para moldagem; pasta base com 60g aproximadamente 
em bisnaga de alumínio; composta por eugenol 18%, resina vegetal e 
corante; pasta catalizadora com 60g aproximadamente em bisnaga de 
alumínio; composto por oxido de zinco e oleo de mamona; embalada em 
caixa; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; 
recomendações para armazenamento 

Lyzanda 31,00 
 

31,00 

91 5 Unidade Pinça cirúrgica dente de rato 1x2 14 cm em aço inoxidável Wilcos 9,99 
 

49,95 
92 15 Unidade Descolador de molt em aço inox Cooperflex 14,99 

 

224,85 

93 40 Unidade Espátula para resina  modelo Thompson  revestido em nitreto de titânio 
autoclavável  nº 04 Prisma 37,00 

 

1.480,00 

94 20 Unidade Lima para osso 18 cm autoclavável Prata 29,00 
 

580,00 
95 20 Unidade Cureta de lucas nº 85-aco inoxidavel aisi 420, autoclavável. Prata 6,90 

 

138,00 

97 50 Unidade 
Escavador de dentina n. 14, confeccionado em aco inoxidavel aisi 420, 
embalado em embalagem plástica individual constando externamente os 
dados de identificação e procedência 

Prata 4,90 
 

245,00 

98 20 Unidade Escavador  duplo nº 16 Prata 6,20 
 

124,00 

100 5 Unidade Cuba inox redonda  capacidade 160 ml  e 8 cm de diâmetro Fava 9,89 
 

49,45 

111 10 Blister 

Lima k-file  #20 25 mm. Lima manual tipo k em aço inoxidável com secção 
transversal quadrangular, fabricado por torção, comprimento de 25mm. 
Tamanho:20. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.(blister com 
6 un estéreis) com stop de silicone 

Sybron endo / 
kavo 13,89 

 

138,90 

127 100 Bloco Papel articulação - c/12 und. - filme para articulação dupla face e dupla cor 
(vermelho e preto ou azul) Pharmainox 1,60 

 

160,00 

129 10 Unidade Porta amalgama plástica autoclavável de 1ª linha. Maquira 9,00 
 

90,00 

139 15 Unidade 

Turbina de alta rotação 280.000 a 380.000 rpm- push button - turbina de alta 
rotação 280.000 a 380.000 rpm, spray triplo, sistema troca broca fg e 
rotação push button. Autoclavável;  assistência técnica com no máximo 50 
quilômetros de distância. 

Kavo 363,00 
 

5.445,00 

142 300 Rolos 

Bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado 
poliéster/polipropileno, impressas com tintas indicativas para os processos 
de esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e oxido de 
etileno e vapor saturado e formaldeído medida: 15x100 mts. 

Best care 50,00 
 

15.000,00 

146 600 Unidade 
Micro aplicadores  para uso odontológico  tamanho  ponta fina- haste dotada 
de uma ponta flocada fina com micro cerdas de nylon que funcionam como 
carregadores de soluções caixa com 100 unidades. 

Kg 7,10 
 

4.260,00 

150 100 Unidade 

Tesoura iris 11,5cm reta, confeccionado em aço inox de primeira qualidade, 
embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de 
identificação e procedência. Fabricação nacional com registro no ministério 
da saúde. 

Maryan 11,00 
 

1.100,00 

156 500 Unidade Broca diam. N° 1011 - embaladas em blister individual, estéril para 1° uso. Champion 1,37 
 

685,00 

157 500 Unidade Broca diam. N° 1012 - embaladas em blister individual, estéril para 1° uso. Champion 1,37 
 

685,00 

158 500 Unidade Broca diam. N° 1013 - embaladas em blister individual, estéril para 1° uso. Champion 1,37 
 

685,00 

159 500 Unidade Broca diam. N° 1014 - embaladas em blister individual, estéril para 1° uso. Champion 1,37 
 

685,00 

160 500 Unidade Broca diam. N° 1015 - embaladas em blister individual, estéril para 1° uso. Champion 1,37 
 

685,00 

161 40 Unidade Resina flow a2 composta de baixa viscosidade fotopolimerizável. Bisnaga  
de 4 gr Bio dinamica 10,60 

 

424,00 

162 40 Unidade Resina flow a3 composta de baixa viscosidade fotopolimerizável. Bisnaga 
de 4 gr Bio dinamica 10,60 

 

424,00 

177 20 Unidade 
Forceps infantil n. 150, confeccionado em aco inoxidável, embalado 
individualmente, contendo externamente dados sobre o produto, fabricante e 
procedência 

Wilcos 58,00 
 

1.160,00 

178 20 Unidade 
Forceps adulto n. 17, confeccionado em aco inoxidável, embalado 
individualmente, contendo externamente dados sobre o produto, fabricante e 
procedência 

Maryan 57,00 
 

1.140,00 

179 20 Unidade 
Forceps adulto n. 16, confeccionado em aco inoxidável, embalado 
individualmente, contendo externamente dados sobre o produto, fabricante e 
procedência 

Maryan 56,00 
 

1.120,00 

180 20 Unidade 
Forceps adulto n. 65, confeccionado em aco inoxidável, embalado 
individualmente, contendo externamente dados sobre o produto, fabricante e 
procedência 

Wilcos 56,00 
 

1.120,00 

181 20 Unidade 
Forceps adulto n. 69, confeccionado em aco inoxidável, embalado 
individualmente, contendo externamente dados sobre o produto, fabricante e 
procedência 

Maryan 56,00 
 

1.120,00 

182 20 Unidade 
Forceps adulto n. 1, confeccionado em aco inoxidável, embalado 
individualmente, contendo externamente dados sobre o produto, fabricante e 
procedência 

Wilcos 56,00 
 

1.120,00 

188 30 Pacote Cunha de madeira anatômica c/100 - travamento cervical das matrizes de 
uso odontológico com 100 unidades. Pharmainox 4,80 

 

144,00 

189 30 Unidade Aplicador de hidrox. De cálcio - duplo / reto - aco inoxidável aisi 420, 
autoclavável. Prata 6,00 

 

180,00 

190 10 Unidade Brunidor nº 33-aco inoxidável aisi 420, autoclavável. Prata 7,00 
 

70,00 



SEGUNDA-FEIRA 13/07/2020                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2681 PÁG: 19

192 50 Unidade Cureta longa p/ pulpotomia- aco inoxidável aisi 420, autoclavável. Prata 6,20 
 

310,00 

193 40 Unidade Escavador de dentina nº. 17 - aço inoxidável aisi 420, autoclavável. Prata 5,50 
 

220,00 

194 20 Unidade Fórceps  adulto  nº 151 - aço inoxidável aisi 420, autoclavável. Maryan 56,00 
 

1.120,00 

195 20 Unidade 
Forceps adulto n. 18l, confeccionado em aco inoxidavel, embalado 
individualmente, contendo externamente dados sobre o produto, fabricante e 
procedência 

Maryan 56,00 
 

1.120,00 

196 20 Unidade Forceps adulto nº 18 r -aco inoxidavel aisi 420, autoclavável. Maryan 56,00 
 

1.120,00 

199 20 Unidade Fórceps infantil nº 01 - aço inoxidável aisi 420, autoclavável. Wilcos 56,00 
 

1.120,00 

201 50 Caixa Cera utilidade caixa com  5 lâminas 225g Lysanda 10,70 
 

535,00 

202 50 Unidade Pinça clínica p/ algodão aco inoxidavel aisi 420, autoclavável. Cicarelli 7,50 
 

375,00 

208 30 Unidade Lâmpada p/ refletor h3 Sct 14,99 
 

449,70 

212 50 Unidade Seringa carpule  com refluxo aço inoxidável  autoclavável Cooperflex 25,00 
 

1.250,00 

213 80 Unidade Sonda exploradora nº5 - aço inoxidável aisi 420, autoclavável. Prata 5,00 
 

400,00 

214 20 Unidade Suctor de aspiração (endo)- cânula - aço inoxidável aisi 420, autoclavável. Ortocentral 14,99 
 

299,80 

215 30 Unidade Sindesmotomo-aco inoxidavel aisi 420, autoclavável. Prata 7,30 
 

219,00 

232 40 Caixa Ponta de papel absorvente nº 40  caixa com 120 unidades Injecta 14,00 
 

560,00 

233 30 Caixa Ponta de papel absorvente 45 x 80 - kit com pontas de papel absorvente 
seriada caixa com 120 unidades Injecta 14,00 

 

420,00 

236 5 Embalagem 

Condensador em guta mcspadden n. 35. Embalagem com 4un 
Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos 
superpostos. Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. 
Com 21mm. Tamanho: 35. 

Tdk 100,00 
 

500,00 

246 3 Kits 

Posicionador radiográfico endodôntico. Dispositivo de mordida fabricado 
em 2 alturas diferentes para compensar a altura da lima. Mordente: silicone. 
Autoclavável até 134ºc. Peças desmontáveis, facilitando o uso em envelopes 
para esterilização. Kit com 1 posicionador radiográfico para molares, pré-
molares e dentes anteriores superiores ao lado esquerdo e molares, pré-
molares e dentes anteriores do lado direito + 1 posicionador radiográficos 
para molares, pré-molares e dentes anteriores e superiores do lado direito e 
molares, pré-molares e dentes anteriores inferiores do lado esquerdo + 1 
pote para esterilização + 2 dispositivos para mordida em silicone. 

Maquira 52,20 
 

156,60 

248 30 Unidade Porta agulha mayo hegar com serrilha 14cm. Aço inoxidável aisi-420. 
Embalagem plástica individual Maryan 19,00 

 

570,00 

253 20 Unidade Porta agulha mathie 14cm-aco inoxidavel , autoclavável Maryan 31,00 
 

620,00 

259 15 Jogo Alavanca manual seldin adulta - conjunto com 03 unidades, aço inoxidável 
aisi 420, autoclavável, tipo seldin.. Cooperflex 58,30 

 

874,50 

264 5 Unidade Condensador hollemback nº01, em aco inoxidavel aisi 420, autoclavável Prata 5,50 
 

27,50 

265 5 Unidade Esculpidor  hollemback nº 3s-aco inoxidavel aisi 420, autoclavável. Prata 5,50 
 

27,50 

267 10 Kits 

Posicionador p/ tomada radiográfica infantil - kit contendo indicador para 
molar superior direito e inferior esquerdo; indicador para molar superior 
esquerdo e inferior direito; indicador para incisivos superiores e inferiores; 
pote para esterilização; dispositivos para mordida, torre ou bloco de 
mordida, autoclavável. 

Maquira 54,00 
 

540,00 

268 10 Kits 

Posicionador p/ tomada radiográfica adulto - kit contendo indicador para 
molar superior direito e inferior esquerdo; indicador para molar superior 
esquerdo e inferior direito; indicador para incisivos superiores e inferiores; 
pote para esterilização; dispositivos para mordida, torre ou bloco de 
mordida, autoclavável. 

Maquira 54,00 
 

540,00 

270 300 Unidade 
Espelho bucal plano nº 5, autoclavável, resistente a corrosao, descoloracao e 
a sucessivas autolavagens; em aco inox polido; bordas polidas e bem 
acabadas; 

Pharmainox 1,40 
 

420,00 

277 100 Unidade 

Resina composta cor b1. Resina composta micro-híbrida, universal, 
fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, à base de microglassii, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. 
Resina à base de bis-gma, composta por vidro de bário alumínio fluoretado 
e partículas pré-olimerizadas, com tamanhos que variam de 0,005m a 10m. 
Porcentagem de carga em volume: 61%. Tempo de polimerização 20s 

Charisma 31,75 
 

3.175,00 

279 300 Unidade 

Resina composta a2. Resina composta micro-híbrida, universal, 
fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, à base de microglassii, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. 
Resina à base de bis-gma, composta por vidro de bário alumínio fluoretado 
e partículas pré-olimerizadas, com tamanhos que variam de 0,005m a 10m. 
Porcentagem de carga em volume: 61%. Tempo de polimerização 20s 

Charisma 31,75 
 

9.525,00 

284 10 Unidade Alveolotomo luer curvo. Aço inox. Autoclavável. Maryan 56,00 
 

560,00 

286 15 Unidade Cureta periodontal mc call 17-18. Produzida em aço inoxidável aisi 304 e 
aisi 420. São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. Cooperflex 9,00 

 

135,00 
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292 5 Unidade 
Arco de yong young em aço inoxidável 
Para fixação ao lençol de borracha durante o isolamento absoluto para 
execução do tratamento de canal e restaurações 

6b 14,00 
 

70,00 

295 10 Unidade Compactador macspaden nº 40 caixa com 04 unidades em aco inoxidavel, 
autoclavável. Medin 93,00 

 

930,00 

296 50 Unidade Extirpa nervo c/6 1ªserie 15-40-aco inoxidavel din 1.4197, contendo 13% de 
cromo, autoclavável blister, com 10 unidades 1ª serie 15 - 40.. Vdw 19,50 

 

975,00 

297 30 Unidade 
Óculos de proteção incolor  hastes ajustáveis e flexíveis , lente transparente  
proteção contra impactos de partículas volantes,  filtra 99,9% dos  raios 
ultravioleta e tratamento anti risco. 

Ssplus 3,20 
 

96,00 

301 20 Unidade Mandril p/ contra-ângulo.em aço inoxidável. Para adaptação de discos e 
serras no contra ângulo. Embalagem com 1 un Preven 1,80 

 

36,00 

304 20 Unidade Pinça kelly curva 14cm com ponta serrilhada; aço inoxidável com travas 
para manter fechadas Wilcos 20,00 

 

400,00 

308 20 Unidade Sugador cirúrgico metálico curvo autoclavável em aço inoxidável Cooperflex 15,00 
 

300,00 

309 50 Unidade Pote de dappen silicone. Em silicone autoclavável. Ogp 2,20 
 

110,00 

310 10 Unidade Régua milimetrada para endodontia em alumínio  autoclavável. Perfura 6,60 
 

66,00 

317 2 Unidade Alicate saca-banda Golgran 80,00 
 

160,00 

321 10 Caixa 
Lima hedstroem  15/40 21mm  em aco inoxidavel colorinox, autoclavável 
din 1.4310 eletro-polida, pertencente a classificação aisi 302 9 com 17% de 
cromo e 8% de níquel, aproximadamente. 

Sybron endo / 
kavo 13,89 

 

138,90 

322 10 Caixa 
Lima hedstroem  15/40 25mm  em aco inoxidavel colorinox, autoclavável 
din 1.4310 eletro-polida, pertencente a classificação aisi 302 9 com 17% de 
cromo e 8% de níquel, aproximadamente. 

Sybron endo / 
kavo 13,89 

 

138,90 

325 10 Caixa 
Lima hedstroem 45/80 - 25mm  em aco inoxidavel colorinox, autoclavável 
din 1.4310 eletro-polida, pertencente a classificação aisi 302 9 com 17% de 
cromo e 8% de níquel, aproximadamente. 

Sybron endo / 
kavo 13,89 

 

138,90 

327 5 Unidade Grampos p/ isolamento absoluto nº 201-grampo em aco inoxidavel para 
prender dique de borracha, autoclavável. 6b 9,70 

 

48,50 

328 5 Unidade Grampos p/ isolamento absoluto nº 202-grampo em aco inoxidavel para 
prender dique de borracha, autoclavável. 6b 9,70 

 

48,50 

329 5 Unidade Grampos p/ isolamento absoluto nº 205-grampo em aco inoxidavel para 
prender dique de borracha, autoclavável. 6b 9,70 

 

48,50 

330 5 Unidade Grampos p/ isolamento absoluto nº 206-grampo em aco inoxidavel para 
prender dique de borracha, autoclavável. 6b 9,70 

 

48,50 

331 5 Unidade Grampos p/ isolamento absoluto nº 208-grampo em aco inoxidavel para 
prender dique de borracha, autoclavável. 6b 9,70 

 

48,50 

332 5 Unidade Grampos p/ isolamento absoluto nº 209-grampo em aco inoxidavel para 
prender dique de borracha, autoclavável. 6b 9,70 

 

48,50 

333 5 Unidade Grampos p/ isolamento absoluto nº 26 grampo em aco inoxidavel para 
prender dique de borracha, autoclavável. 6b 9,70 

 

48,50 

334 5 Unidade Grampo nº14 para isolamento 6b 9,70 
 

48,50 

336 30 Unidade Broca diamantada nº  2200 embaladas em blister individual estéril para 1º 
uso Champion 1,34 

 

40,20 

337 5 Unidade Broca carbide pm cônica corte cruzado nº 699 Jet 7,00 
 

35,00 

348 50 Pacote Tira de aço abrasiva 125mm x 4mm x 0,12mm. Pacote com 12 unidades Bio dinamica 4,70 
 

235,00 

352 5 Unidade Calcador paiva nº 01-aco inoxidavel aisi 420, autoclavável. Prata 5,50 
 

27,50 

353 5 Unidade Calcador paiva nº 02-aco inoxidavel aisi 420, autoclavável. Prata 5,50 
 

27,50 

354 5 Unidade Calcador paiva nº 03-aco inoxidavel aisi 420, autoclavável. Prata 5,50 
 

27,50 

355 5 Unidade Calcador paiva nº 04-aco inoxidavel aisi 420, autoclavável. Prata 5,50 
 

27,50 

356 15 Unidade 
Porta matriz modelo tofflemire adulto, confeccionado em aco inoxidavel  
aisi - 304, comprimento 6 cm; embalado individualmente constando 
externamente dados sobre procedência e fabricação 

Maryan 20,00 
 

300,00 

357 50 Unidade Espátula n. 1, em aco inoxidavel, embalado individualmente em embalagem 
plástica contendo dados sobre procedência e fabricação Prata 6,10 

 

305,00 

358 50 Unidade Espátula n. 24  em aco inoxidavel, embalado individualmente em 
embalagem plástica contendo dados sobre procedência e fabricação. Prata 6,10 

 

305,00 

TOTAL GERAL R$ 101.805,32 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 13 de julho de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 135/2019 – Processo Adm. Nº 242/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO 
MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 899/2019, assinada em 13 de janeiro de 2020 - BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 24.384.947/0001-01. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 20 unidade Bateria 05 amperes; 12 volts Eletran 78,00 1.560,00 

02 20 unidade Bateria 07 amperes; 12 volts Eletran 95,00 1.900,00 

03 10 unidade Bateria 47 amperes; 12 volts Eletran 163,00 1.630,00 

04 120 unidade Bateria 60 amperes; 12 volts Eletran 165,00 19.800,00 

05 30 unidade Bateria 70 amperes; 12 volts Eletran 203,00 6.090,00 

06 5 unidade Bateria 75 amperes; 12 volts Eletran 249,00 1.245,00 

07 36 unidade Bateria 90 amperes; 12 volts Eletran 278,00 10.008,00 

08 40 unidade Bateria 100 amperes; 12 volts Eletran 305,00 12.200,00 

09 30 unidade Bateria 105 amperes; 12 volts Eletran 340,00 10.200,00 

10 20 unidade Bateria 142 amperes; 12 volts Eletran 370,00 7.400,00 

11 120 unidade Bateria 150 amperes; 12 volts Eletran 438,50 52.620,00 

12 100 unidade Bateria 170 amperes; 12 volts Eletran 479,50 47.950,00 

13 25 unidade Bateria 180 amperes; 12 volts Eletran 493,50 12.337,50 

TOTAL GERAL R$ 184.940,50 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 13 de julho de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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