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Instituído pela Lei Municipal Nº 1.607, de 02 de fevereiro de 2017 e regulamentado pelo Decreto Municipal Nº 1961, de 22 de novembro de 2017

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 1988, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018. AUTORIZA A 
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMA A REALIZAR 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO 
PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66, inciso VII, da Lei 
Orgânica do Município de Sobral e; CONSIDERANDO o disposto no art. 37, 
inciso IX da Constituição da República, no artigo 154, inciso XIV da 
Constituição do Estado do Ceará, no artigo 72, inciso IX da Lei Orgânica do 
Município de Sobral e o artigo 2º da Lei Municipal nº 1613/2017; 
CONSIDERANDO a necessidade temporária de excepcional interesse 
público no âmbito da Administração Pública Municipal em contratar pessoal, 
com finalidade de atuar na limpeza do município, por tempo determinado; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 3ª, inciso III, VIII alínea “c”, e XI da 
Lei Municipal nº 1613/2017; CONSIDERANDO ainda, que é dever 
constitucional da Administração Pública garantir a continuidade dos serviços 
públicos existentes no que concerne à limpeza dos logradouros públicos 
como forma de mitigar a transmissão das arboviroses e assegurar a melhoria 
da saúde pública; CONSIDERANDO por fim, que é dever constitucional do 
Estado garantir serviços públicos de qualidade a todos; DECRETA: Art. 1º 
Fica autorizada contratação temporária de até 20 (vinte) profissionais, 
conforme descrito no Anexo Único. Art. 2º As contratações decorrentes deste 
Decreto serão formalizadas por contrato administrativo a ser celebrado entre 
a Agência Municipal do Meio Ambiente - AMA e o contratado, com a 
interveniência da Secretariada Ouvidoria, Controladoria e Gestão - SECOG, 
e terão eficácia a partir da data de suas formalizações. Art. 3º A remuneração 
dos profissionais contratados mencionados no art.1º deste Decreto encontra-
se estabelecida no Anexo Único. Parágrafo único: Os profissionais 
contratados na forma deste Decreto poderão fazer jus à percepção de Auxílio 
de Caráter Indenizatório - ACI, na forma do art. 54, da Lei nº 1.607 de 02 de 
fevereiro de 2017 e Decreto nº 1823, de 16 de fevereiro de 2017. Art. 4º As 
despesas decorrentes das contratações autorizadas por este Decreto correrão 
por conta da dotação orçamentária nº 2402.18.541.124.2.218.1.3.3.90.36.03 
da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMA, suplementada, se 
necessário. Art. 5º A Agência Municipal do Meio Ambiente - AMA, 
juntamente com a Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão - SECOG 
determinarão as normas para inscrição e seleção dos interessados, 
observados os critérios de legalidade, moralidade, impessoalidade, 
publicidade e eficiência. §1º As contratações autorizadas por este Decreto 
somente efetivar-se-ão mediante realização de processo seletivo 
simplificado, podendo ser utilizado apenas a análise de currículo como 
critério de seleção, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 1613 de 09 de março de 
2017. §2º Os candidatos aprovados na seleção pública simplificada não 
possuem direito adquirido à contratação, que por ser excepcional e 
temporária, dependem da permanência da circunstância autorizativa da 
contratação. Art. 6º É expressamente vedado o desvio de função dos 
profissionais contratados, sob pena de responsabilidade administrativa e 
civil da autoridade que permitir ou tolerar tal desvio. Parágrafo único. Ao 
contratado é proibido: I – desempenhar atribuições, funções ou encargos não 
previstos no respectivo contrato; II – ser nomeado ou designado, ainda que a 
título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou 
função gratificada, neste município; III – participar de comissão de 
sindicância ou inquérito administrativo, ou de qualquer órgão de deliberação 
coletiva. Art. A Agência Municipal do Meio Ambiente - AMA, juntamente 
com a Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão - SECOG, tomarão 
todas as providências necessárias ao fiel cumprimento deste Decreto, 
podendo editar normas complementares. Art. 8º Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA 
GOMES JÚNIOR, em 07 de fevereiro de 2018. IVO FERREIRA GOMES - 
PREFEITO DE SOBRAL - SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA - 
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - 
JORGE VASCONCELOS TRINDADE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE. 

DECRETO Nº 1978 DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - ABRE UM 
CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica 
do Município, CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1690, de 22 de 
novembro de 2017, que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2018, no que dispõe o artigo 6º; e CONSIDERANDO o 
disposto no artigo 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 
1964. DECRETA: Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito 
Suplementar no valor de R$ 3.937.371,53 (três milhões, novecentos e trinta e 
sete mil e trezentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), para 
atender as necessidades de reforço das dotações orçamentárias conforme 
anexo único desse Decreto. Art. 2º. Os recursos para fazer face a 
suplementação descrita no artigo 1º deste Decreto, ocorrerão à conta de 
anulações parciais ou totais das dotações orçamentárias conforme anexo 
único desse Decreto. Art. 3º. Esse Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2018. PAÇO 
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES 
JÚNIOR, em 02 de janeiro de 2018. IVO FERREIRA GOMES - PREFEITO 
MUNICIPAL - RICARDO SANTOS TEIXEIRA - SECRETÁRIO DO 
ORÇAMENTO E FINANÇAS. 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2018 – 
SME – PROCESSO N° P013584/2017 – OBJETO: Contratação de Empresa 
para fornecimento de material didático para alunos e professores do 1º ano do 
Ensino Fundamental, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência e na proposta da contratada. VALOR GLOBAL: R$ 433.500,00 
(quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO 
O R Ç A M E N T Á R I A :  0 6 0 1 . 1 2 . 3 6 1 . 0 1 4 9 .  2 0 9 0 . 3 3 9 0 3 0 0 0 ;  
0601.12.361.0149.2092.33903000; 0603.12.361.0005.2107.33903000 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, inciso I e art. 26 inciso II, da Lei 
n° 8.666/93. CONTRATADA: Empresa INSTITUTO ALFA E BETO, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 08.458.084/0001-13. 
RATIFICAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos – Secretário 
Municipal da Educação. Sobral/CE, aos 07 de fevereiro de 2018. 

EXTRATO DO CONTRATO N° 005/2018 – SME – PROCESSO N° 
P013584/2017 – CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da 
Secretaria da Educação. CONTRATADO: Empresa INSTITUTO ALFA E 

Descrição Valor (R$)

1189-2501-15.451.0052.1.216 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 93.000,00

0711-2201-15.451.0049.1.224 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 260.000,00

0057-0201-04.131.0116.2.037 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 320.000,00

0033-0201-04.122.0116.2.045 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Autônomo 50.000,00

0064-0301-04.122.0413.2.070 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00

0575-1601-04.122.0417.2.104 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Aluguel de Imóveis 10.790,00

1170-2501-15.451.0040.2.170 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 779.250,00

0196-0401-04.122.0066.2.171 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00

1182-2501-15.451.0040.2.178 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente   445.541,53

1188-2501-15.451.0040.2.211 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações    698.750,00

0608-2101-04.122.0068.2.260 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.000,00

0904-2302-08.244.0155.2.202 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 16.000,00

0433-0701-10.302.0072.2.311 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Terceirização 1.002.040,00

Total de Anulações 3.937.371,53

Descrição Valor (R$)

1172-2501-15.451.0040.2.170 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 208.000,00

0621-2101-04.122.0068.2.260 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores 12.000,00

0038-0201-04.122.0116.2.045 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores 370.000,00

0722-2201-27.812.0047.1.215 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente   260.000,00

0156-0401-04.122.0065.2.152 3.3.90.36.05 - Outras Depesas Pagas Diretamente à Pessoa Física 50.000,00

1173-2501-15.451.0040.2.170 4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições 132.261,78

0074-0301-04.122.0413.2.070 3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiário 200.000,00

1238-2501-17.512.0051.1.214 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 120.609,75

1162-2501-04.122.0054.2.225 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores 192.670,00

1160-2501-04.122.0054.2.225 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 53.000,00

1245-2501-18.451.0053.2.224 3.3.90.36.02 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Frete 54.000,00

1175-2501-15.451.0040.2.178 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Terceirização 63.000,00

1169-2501-15.451.0040.2.170 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.100.000,00

1236-2501-17.512.0051.1.214 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 93.000,00

0568-1601-04.122.0417.2.104 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 8.000,00

0567-1601-04.122.0417.2.104 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.790,00

0759-2301-08.122.0045.2.198 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 16.000,00

0394-0701-10.301.0072.2.283 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000,00

0394-0701-10.301.0072.2.283 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.040,00

0442-0701-10.302.0072.2.316 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00

0442-0701-10.302.0072.2.316 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00

0445-0701-10.302.0073.1.286 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 112.000,00

0445-0701-10.302.0073.1.286 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00

Total de Suplementações 3.937.371,53

Anulação

Suplementação

Anexo Único do Decreto nº 1978, de 02 de janeiro de 2018

ANEXO ÚNICO 

QTD FUNÇÃO CARGA HORÁRIA 
REMUNERAÇÃO 

MENSAL 

20 PODADOR 44 horas/semanais R$ 1.007,80 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
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Ivo Ferreira Gomes
Prefeito de Sobral

Christianne Marie Aguiar Coelho
Vice-Prefeita

David Gabriel Ferreira Duarte
Chefe do Gabinete do Prefeito

BETO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 
08.458.084/0001-13.OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento 
de material didático para alunos e professores do 1º ano do Ensino 
Fundamental, conforme especificações constantes no Termo de Referência e 
na proposta da contratada. VALOR GLOBAL: R$ 433.500,00 (quatrocentos 
e trinta e três mil e quinhentos reais). DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
artigo 25, inciso I e art. 26 inciso II, da Lei n° 8.666/93. DA 
FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada 
pela Sra. Edna Lúcia de Carvalho Lima, Coordenadora do Ensino 
Fundamental-SME. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura e devendo ser publicado na forma do parágrafo único, 
do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco 
Herbert Lima Vasconcelos – Contratante e Leonardo de Oliveira Gomes – 
Contratado. DATA DA ASSINATURA: 07 de fevereiro de 2018. Dayanna 
Karla Coelho Rodrigues – Assessora Jurídica da SME. 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02/2018 – SME – 
PROCESSO N° P015509/2018 – OBJETO: Locação de Imóvel, situado na 
Rua Dona Maria Motão, n° 550, Sumaré, em Sobral/CE, destinado sua 
utilização para o funcionamento do anexo do CEI Irmã Anísia Rocha, 
unidade de ensino vinculada à Secretaria Municipal da Educação. DO 
VALOR: O valor contratual importa na quantia de R$ 680,00 (seiscentos e 
oitenta reais) mensais, perfazendo o valor global de R$ 8.160,00 (oito mil e 
cento e sessenta reais), conforme proposta da CONTRATADA acostada aos 
autos. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.01.12. 365.0153.2.1 
02.3.3.90.39.00.  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 24, inciso X c/c 
artigo 26, parágrafo único, inciso III, da Lei n° 8.666/93. CONTRATADA: 
SOCIEDADE PRO-INFÂNCIA, inscrita no CNPJ sob o n° 
23.478.373/0001-78. RATIFICAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos 
– Secretário Municipal da Educação. Sobral/CE, aos 07 de fevereiro de 2018. 

EXTRATO DO CONTRATO N° 006/2018 – SME – PROCESSO N° 
P015509/2018 – CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da 
Secretaria da Educação. CONTRATADO: SOCIEDADE PRO-INFÂNCIA, 
inscrita no CNPJ sob o n° 23.478.373/0001-78. OBJETO: Locação de 
Imóvel, situado na Rua Dona Maria Motão, n° 550, Sumaré, em Sobral/CE, 
destinado sua utilização para o funcionamento do anexo do CEI Irmã Anísia 
Rocha, unidade de ensino vinculada à Secretaria Municipal da Educação. DO 
VALOR: O valor contratual importa na quantia de R$ 680,00 (seiscentos e 
oitenta reais) mensais, perfazendo o valor global de R$ 8.160,00 (oito mil e 
cento e sessenta reais), conforme proposta da CONTRATADA acostada aos 
autos. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 24, inciso X c/c artigo 26, 
parágrafo único, inciso III, da Lei n° 8.666/93. DA FISCALIZAÇÃO: A 
execução contratual será acompanhada e fiscalizado pelo Sr. CHARLES 
ANTÔNIO XIMENES DE PAIVA, Coordenador Administrativo da SME. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura, devendo ser publicado na forma do 
parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal n° 8.666/1993. DOS 
SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos – Contratante e 
Francisco Osório Cavalcante Filho – Contratado. DATA DA ASSINATURA: 
07 de fevereiro de 2018. Dayanna Karla Coelho Rodrigues – Assessora 
Jurídica da SME. 

ATO Nº 110/2018 – SME - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Artigo 66, Inciso 
II da Lei Orgânica do Município, c/c o disposto na Lei Municipal N° 1.607 de 
02 de fevereiro de 2017, RESOLVE nomear os servidores relacionados no 
Anexo Único deste Ato, para exercerem o cargo de Provimento em 

Comissão, integrantes da estrutura administrativa da SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, a partir de 1º de fevereiro de 2018. PAÇO 
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES 
JÚNIOR, em 06 de fevereiro de 2018. IVO FERREIRA GOMES - Prefeito 
de Sobral - FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário 
Municipal da Educação. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2018-SMS. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria 
Municipal da Saúde. CONTRATADO: PONTE & BRITO LTDA. OBJETO: 
Constitui objeto deste contrato a aquisições de Equipamentos Odontológicos 
para as Unidades de Saúde de Sobral, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na 
proposta da CONTRATADA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 
052/2017. VALOR GLOBAL: R$ 18.458,20 (dezoito mil e quatrocentos e 
cinquenta e oito e vinte centavos). DA FISCALIZAÇÃO: A execução 
contratual será acompanhada e fiscalizada pelo (a) Sr.(a) Felipe Freire de 
Carvalho, Gerente da Célula de Saúde Bucal. PRAZO DE VIGÊNCIA: o 
prazo de vigência contratual será 12 (doze) meses, contados a partir desta 
publicação, com início em 07 de fevereiro de 2018 e término em 07 de 
fevereiro de 2019. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: Gerardo Cristino 
Filho – Secretário Municipal da Saúde. Representante da Contratada: Hiran 
De Medeiros Vila Nova. Sobral, 07 de fevereiro de 2018. Viviane de Morais 
Cavalcante – Assessora Jurídica da SMS. 

EDITAL SMS Nº 26/2017 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 
PARA ENFERMEIRO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRAL, NOS TERMOS DA LEI 
MUNICIPAL DE Nº 1613 DE 09 DE MARÇO DE 2017 E DO DECRETO 
DE Nº 1866, DE 04 DE MAIO DE 2017. RESULTADO PRELIMINAR A 
Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para contratação 
temporária de excepcional interesse público e formação de cadastro de 
reserva para Enfermeiro do Serviço de Pronto Atendimento da Rede 
Municipal de Saúde de Sobral, seguindo o cronograma constante do ANEXO 
I do edital inaugural, tendo em vista a conclusão de todas as etapas da seleção, 
vem tornar público e divulgar para todos os interessados, o resultado 
preliminar do processo seletivo, RESOLVENDO: I. Divulgar o resultado 
preliminar do processo seletivo conforme relação a seguir transcrita, 
contendo os nomes dos candidatos, pontuações e a ordem de classificação. II. 

Publicação diária de responsabilidade do Gabinete do Prefeito
Endereço de acesso: www.sobral.ce.gov.br/diario      E-mail:  diario@sobral.ce.gov.br

               => Interessados em publicar no Diário Oficial do Município de Sobral, entrar em contato através dos Telefones: (88) 3677-1174 ou (88) 3677-1175

Aleandro Henrique Lopes Linhares
Procurador Geral do Município

Silvia Kataoka de Oliveira
Secretária da Ouvidoria, Controladoria e Gestão

Ricardo Santos Teixeira
Secretário do Orçamento e Finanças

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário Municipal da Educação

Gerardo Cristino Filho
Secretário Municipal da Saúde

Igor José Araújo Bezerra
Secretário da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer

Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos

Secretária do Urbanismo e Meio Ambiente

Raimundo Inácio Neto
Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Francisco Erlânio Matoso de Almeida
Secretário da Segurança e Cidadania

Julio Cesar da Costa Alexandre
Secretário dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social

David Machado Bastos

Marília Gouveia Ferreira Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ANEXO ÚNICO DO ATO Nº 110/2018 – SME 
 

ESTRUTURA CARGO SIMB. NOME 

ASSISTENTE TÉCNICO II DAS-2 ALINY MARIA SOUSA SANTOS 

ASSISTENTE TÉCNICO II DAS-2 CYBELE ARRUDA CARNEIRO 

ASSISTENTE TÉCNICO II DAS-2 GEORGE GOMES HOLANDA 

ASSISTENTE TÉCNICO II DAS-2 ILEANA MARIA MENDES SIQUEIRA 

ASSISTENTE TÉCNICO II DAS-2 MARIA JOSÉ CARVALHO FÉLIX 

ASSISTENTE TÉCNICO II DAS-2 MARCIA DE OLIVEIRA CUNHA 

ASSISTENTE TÉCNICO II DAS-2 MARCOS VINICIUS DE SOUSA FERNANDES 

ASSISTENTE TÉCNICO II DAS-2 MURILO GOMES DE DEUS 

ASSISTENTE TÉCNICO II DAS-2 PATRÍCIA SAMPAIO E SILVA 

ASSISTENTE TÉCNICO II DAS-2 RODOLFO CÉSAR MARTINS PERES 

ASSISTENTE TÉCNICO II DAS-2 TERESINHA SENA SOUSA 

GABINETE DO 

SECRETÁRIO 

ASSISTENTE TÉCNICO II DAS-2 ÚRSULA THALITA CAMPOS LIMA  

 



03DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL     Ano II - Nº 241, quarta-feira, 07 de fevereiro de 2018

Informar que será admitido a interposição de recursos contra o resultado 
preliminar, nos termos previstos no Edital inaugural. Sobral/CE, 07 de 
fevereiro de 2018. Francisco José Leal de Vasconcelos - Presidente da 
Comissão Organizadora do Processo Seletivo. 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018 - 
SESEC - PROCESSO NÚMERO 0639917 ÓRGÃO GESTOR: Central de 
Licitações do Município de Sobral/ CE - CELIC. DO OBJETO: REGISTRO 

DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL aquisição de 35 
motocicletas novas para renovar a frota de viaturas e melhorar os 
serviços prestados pela Guarda Civil Municipal e a Coordenadoria 
Municipal de Trânsito, cujas especificações e quantitativos encontram-
se detalhados no Termo de Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 
097/2017, que passa a fazer parte desta ata, juntamente com as 
propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em 
primeiro lugar, conforme consta no Processo n° 0639917. DETENTOR 
DO REGISTRO DE PREÇO: PARÁ AMAZÔNIA SOLUÇÃO LTDA - 
EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 83.356.071/0001-59. Com valor unitário 
de R$ 23.688,88 no item 1 e valor unitário de R$ 23.688,88 no item 2. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico n° 097/2017-
SESEC; Decreto Municipal n° 1.878, republicado no DOM de 07 de 
junho fr 2017. VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 07 de fevereiro de 
2018. Sobral, Ceará, aos 07 de fevereiro de 2018. Karmelina Marjorie 
Nogueira Barroso – Presidente da Central de Licitações do Município 
de Sobral/CE.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Central de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do 
Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso, 
pelos Atos N° 724/2017 e 523/2017-SECOG, comunica o resultado do 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2017 - SMS: Registro de Preço para 
futuras e eventuais aquisições de Instrumentais Odontológicos para as 
Unidades de Saúde de Sobral, conforme especificações e quantitativos 
contidos no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo como resultado 
dos lotes a tabela abaixo. Adjudicado em 12 de janeiro de 2018 e 
homologado em 01 de fevereiro de 2018. Central de Licitações do 
Município de Sobral, em 07 de fevereiro de 2018. ISABEL CUNHA 
DOS SANTOS - PREGOEIR.A

CANDIDATO 
PONTUAÇÃO 

1ª ETAPA 

PONTUAÇÃO 

2ª ETAPA 

PONTUAÇÃO 

3ª ETAPA 

PONTUAÇÃO 

GERAL 
CLASSIFICAÇÃO 

Osvaldo Moraes de Oliveira 26,0 41,0 64,0 131,0 1º 

Raimundo Faustino de Sales Filho 24,0 65,0 4,0 93,0 2º 

Allana Karen Santos Serra 24,0 32,0 30,0 86,0 3º 

Tiel Brasilino Torres 23,0 56,0 5,0 84,0 4º 

Eva Wilma Martins Timbo 21,0 53,0 8,5 82,5 5º 

Ana Samyha Xavier 21,0 53,0 7,5 81,5 6º 

Emanuella Macedo Silva 25,0 49,0 6,0 80,0 7º 

Uilma da Silva Sousa 23,0 49,5 6,0 78,5* 8º 

Josefa Mayara de Figueiredo Andrade 25,0 37,0 16,5 78,5* 9º 

Antônia Samara Rodrigues Silva 23,0 46,0 5,0 74,0* 10º 

Jose Flason Marques da Silva 24,0 44,0 6,0 74,0* 11º 

Marcia Mara Cavalcante da Silva 23,0 45,0 4,0 72,0 12º 

Maria das Graças Cruz Linhares 24,0 44,0 2,0 70,0 13º 

Ana Clara Maciel Barroso 22,0 44,0 1,0 67,0 14º 

Jamily Maria Policarpo Ribeiro 25,0 37,0 4,0 66,0 15º 

Francisca Mayara Brasileiro Gomes 23,0 35,5 2,0 60,5 16º 

Cristhian Farias Ferreira Muniz 22,0 31,0 4,5 57,5 17º 

*Aplicado o critério de desempate conforme item 12.1 alínea “a” do Edital inaugural. 

 

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA           
DE SOBRAL

1.1

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 15,33

Afastador de Bochechas, tipo Minnesota, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O instrumental deverá

estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar trata mento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificaçãodo código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no

MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a

partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

7,5 735,84 360 375,84 51,08%

1.2

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

32 UND 19,68

Afastador de Bochechas, tipo Mead, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico

integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir

da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

14 629,76 448 181,76 28,86%

1.3

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 15,33

Pinça de bochechas, tipo Farabeuf, em aço inox AISI 420, com 15 cm, de uso odontológico;O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificaçãodo código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no

MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a

partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

11 735,84 528 207,84 28,25%

1.4

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

160 UND 66,51

Alavanca Apical, tipo Heinderbrink, o conjunto, referências 1, 2 e 3, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico;O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima

de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

52,9 10.641,60 8.464,00 2.177,60 20,46%

1.5

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 66,47

Alavanca Apical, tipo Pott, o par, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico

integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir

da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 3.190,56 576 2.614,56 81,95%

1.6

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 62,53

Alavanca Apical, tipo Seldin, o conjunto, referências 1L, 1R e 2, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico;O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima

de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

62,53 5.002,40 5.002,40 0 0,00%

1.7

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 67,51

Alveolótomo, ponta curva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico, medindo 14,5 cm; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificaçãodo código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no

MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a

partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

60 1.620,24 1.440,00 180,24 11,12%

1.8

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

96 UND 69,23

Alveolótomo, ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico, medindo 14,5 cm; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificaçãodo código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no

MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a

partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

13 6.646,08 1.248,00 5.398,08 81,22%

1.10

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 1; com material

em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico

integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir

da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

56,5 1.684,08 1.356,00 328,08 19,48%

LOTE 1

2.271,84 80,45%58,83 11,5 2.823,84 552

Descolador de tecidos, Tipo Free, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico; O instrumental 

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento 

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com 

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no 

MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a 

partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

1.9

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND

Vr. Contratado Diferença Economia (%)
Vr. Unit. 

Estimado - R$
Descrição Vr. Unit. Ofertado - R$ Vr. EstimadoItens Vencedora

Qtd. 

Estimada
Und
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1.11

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, referência número 1; com 

material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

55 1.684,08 1.320,00 364,08 21,62%

1.12

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 101;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

56 561,36 448 113,36 20,19%

1.13

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, referência número 101;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

55,5 561,36 444 117,36 20,91%

1.14

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

120 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 150;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

60 8.420,40 7.200,00 1.220,40 14,49%

1.15

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

120 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 151;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

60 8.420,40 7.200,00 1.220,40 14,49%

1.16

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

120 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 16;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

60 8.420,40 7.200,00 1.220,40 14,49%

1.17

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 18L;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

56 5.613,60 4.480,00 1.133,60 20,19%

1.18

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 18R;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

55 5.613,60 4.400,00 1.213,60 21,62%

1.19

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 44;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

55 561,36 440 121,36 21,62%

1.20

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 65;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

55 5.613,60 4.400,00 1.213,60 21,62%

Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em açoinox AISI 420, referência número 65;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

1.22

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em açoinox AISI 420, referência número 68;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

55 561,36 440 121,36 21,62%

Martelo cirúrgico de uso odontológico; em aço inox AISI 420; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

1.21

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 70,17 54,5 3.368,16 2.616,00 752,16 22,33%

1.23

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 128,9 5 1.031,20 40 991,2 96,12%
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1.24

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 129,4

Martelo cirúrgico, tipo de Eby, de uso odontológico;em aço inox AISI 420; O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses conta dos a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

5 1.035,20 40 995,2 96,14%

1.25

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 36,33

Pinça, tipo Backhauss, de uso odontológico; em aço inox AISI 420; O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

27 290,64 216 74,64 25,68%

1.26

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 17,57

Pinça, tipo Adson, em aço inox AISI 420, com dente, com 12 cm, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

10 843,36 480 363,36 43,08%

Pinça, tipo Adson, em aço inox AISI 420, com 16 cm, de uso odontológico;O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses conta dos a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

Pinça, tipo Allis, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

1.29

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 32,43

Pinça Hemostática, ponta curva, com 12 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

22 778,32 528 250,32 32,16%

1.30

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 14,67

Pinça, tipo Dente de Rato, com 14 cm, para apreensão de tecido, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

10 1.173,60 800 373,6 31,83%

1.31

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 33,23

Pinça Hemostática, tipo Kelly, de ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

26 1.595,04 1.248,00 347,04 21,76%

1.32

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 35,9

Pinça Hemostática, tipo Kocher, com 16 cm, com ponta curva, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

34 287,2 272 15,2 5,29%

1.33

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 35,9

Pinça Hemostática, tipo Kocher, com 16 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

34 287,2 272 15,2 5,29%

1.34

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

160 UND 46,1

Porta agulhas, tipo Mathieu, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

45 7.376,00 7.200,00 176 2,39%

1.35

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

320 UND 35,73

Porta agulhas, tipo Mayo, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental 

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

29 11.433,60 9.280,00 2.153,60 18,84%

1.36

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 20

Tesoura cirúrgica pequena, com 12 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

16 960 768 192 20,00%

1.37

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

1600 UND 20

Tesoura cirúrgica pequena, com 12 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

16 32.000,00 25.600,00 6.400,00 20,00%

1.27

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 17,57 10 843,36 480 363,36 43,08%

1.28

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 35,4 31 1.699,20 1.488,00 211,2 12,43%



06DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL     Ano II - Nº 241, quarta-feira, 07 de fevereiro de 2018

1.38

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 28,33

Tesoura cirúrgica pequena, com 15 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

28 226,64 224 2,64 1,16%

1.39

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 38,07

Tesoura de dissecção, tipo Metzenbaum, com 10 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

32 304,56 256 48,56 15,94%

1.40

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 38,07

Tesoura de dissecção, tipo Metzenbaum, com 10 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

32 304,56 256 48,56 15,94%

1.41

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 31,86

Tesoura cirúrgica, tipo Goldman Fox, com 14 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

31 254,88 248 6,88 2,70%

1.42

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

32 UND 26,1

Tesoura cirúrgica, tipo Mayo, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

26,1 835,2 835,2 0 0,00%

1.43

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 60,93

Cinzel, tipo Fedi, no. 01, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa com ranhuras e

angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

35 974,88 560 414,88 42,56%

1.44

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 60,93

Cinzel, tipo Fedi, no. 02, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa com ranhuras e

angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

35 974,88 560 414,88 42,56%

1.45

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 60,93

Cinzel, tipo Fedi, no. 03, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa com ranhuras e

angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

35 974,88 560 414,88 42,56%

1.46

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 60,93

Cinzel, tipo Fedi, no. 05, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa com ranhuras e

angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

35 974,88 560 414,88 42,56%

1.47

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 66,1

Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 01, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com

ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo

com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico

integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

20 1.586,40 480 1.106,40 69,74%

1.48

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 64,73

Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 04, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com

ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo

com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico

integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

20 1.553,52 480 1.073,52 69,10%

1.49

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

32 UND 76,57

Cinzel, ponta em goiva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa com ranhuras e

angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

11,5 2.450,24 368 2.082,24 84,98%

Cinzel, ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e

ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

Cinzel, tipo Rothes, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e

ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

1.50

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

32 UND 68,33 11,5 2.186,56 368 1.818,56 83,17%

1.536,001.51

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 53,29 32 2.557,92 1.021,92 39,95%
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Sindesmótomo,em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O instrumental deverá estar de acordo

com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico

integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

1.53

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 29,73

Ponta para sugador, em metal cromado, para cirurgias; O instrumental deverá estar de acordo com

as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

13 2.378,40 1.040,00 1.338,40 56,27%

187.970,24 132.197,60 55.772,64 29,67%

2.1

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 15,33

Afastador de Bochechas, tipo Minnesota, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

7,67 183,96 92,04 91,92 49,97%

2.2

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

8 UND 19,68

Afastador de Bochechas, tipo Mead, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

12,55 157,44 100,4 57,04 36,23%

2.3

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 15,33

Pinça de bochechas, tipo Farabeuf, em aço inox AISI 420, com 15 cm, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11,6 183,96 139,2 44,76 24,33%

2.4

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

40 UND 66,51

Alavanca Apical, tipo Heinderbrink, o conjunto, referências 1, 2 e 3, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

24 2.660,40 960 1.700,40 63,92%

2.5

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 66,47

Alavanca Apical, tipo Pott, o par, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

50,28 797,64 603,36 194,28 24,36%

2.6

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

20 UND 62,53

Alavanca Apical, tipo Seldin, o conjunto, referências 1L, 1R e 2, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

26,99 1.250,60 539,8 710,8 56,84%

2.7

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

6 UND 67,51

Alveolótomo, ponta curva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico, medindo 14,5 cm; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. arantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

65 405,06 390 15,06 3,72%

2.8

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

24 UND 69,23

Alveolótomo, ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico, medindo 14,5 cm; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

65 1.661,52 1.560,00 101,52 6,11%

Descolador de tecidos, Tipo Free, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico; O

instrumental deverá estr de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

2.10

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

6 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico,para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 1; com

material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

56,26 421,02 337,56 83,46 19,82%

15,43 9,12 24.688,001.52

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

1600 UND

273,96

14.592,00 10.096,00 40,89%

58,83 36 705,96 4322.9

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 38,81%

TOTAIS

LOTE 2
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2.11

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

6 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, referência número 1; com 

material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

56,26 421,02 337,56 83,46 19,82%

2.12

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 101;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

56,26 140,34 112,52 27,82 19,82%

2.13

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico,para uso em crianças, em aço inox AISI 420, referência número 101;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

56,26 140,34 112,52 27,82 19,82%

2.14

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

30 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 150;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

56,26 2.105,10 1.687,80 417,3 19,82%

2.15

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

30 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 151;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

56,26 2.105,10 1.687,80 417,3 19,82%

2.16

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

30 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 16;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

56,26 2.105,10 1.687,80 417,3 19,82%

2.17

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

20 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 18L;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

56,26 1.403,40 1.125,20 278,2 19,82%

2.18

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

20 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico,para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 18R;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

56,26 1.403,40 1.125,20 278,2 19,82%

2.19

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 44;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

56,26 140,34 112,52 27,82 19,82%

2.20

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

20 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 65;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

56,26 1.403,40 1.125,20 278,2 19,82%

2.21

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em açoinox AISI 420, referência número 65;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

56,26 842,04 675,12 166,92 19,82%

2.22

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 70,17

Fórceps tipo odontológico, para uso em crianças, em açoinox AISI 420, referência número 68;

com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá

apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a

corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

56,26 140,34 112,52 27,82 19,82%

Martelo cirúrgico de uso odontológico; em aço inox AISI 420; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

2.23

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 128,9 103,64 257,8 207,28 50,52 19,60%
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Martelo cirúrgico, tipo de Eby, de uso odontológico;em aço inox AISI 420; O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses conta

dos a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência

Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

2.25

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 36,33

Pinça, tipo Backhauss, de uso odontológico; em aço inox AISI 420; O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

26,17 72,66 52,34 20,32 27,97%

2.26

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 17,57

Pinça, tipo Adson, em aço inox AISI 420, com dente, com 12 cm, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11,55 210,84 138,6 72,24 34,26%

2.27

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 17,57

Pinça, tipo Adson, em aço inox AISI 420, com 16 cm, de uso odontológico;O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

17,57 210,84 210,84 0 0,00%

Pinça, tipo Allis, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

2.29

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

6 UND 32,43

Pinça Hemostática, ponta curva, com 12 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

21,04 194,58 126,24 68,34 35,12%

2.30

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

20 UND 14,67

Pinça, tipo Dente de Rato, com 14 cm, para apreensão de tecido, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12,75 293,4 255 38,4 13,09%

2.31

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 33,23

Pinça Hemostática, tipo Kelly, de ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

24,3 398,76 291,6 107,16 26,87%

2.32

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 35,9

Pinça Hemostática, tipo Kocher, com 16 cm, com ponta curva, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

35,9 71,8 71,8 0 0,00%

2.33

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 35,9

Pinça Hemostática, tipo Kocher, com 16 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

35,9 71,8 71,8 0 0,00%

2.34

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

40 UND 46,1

Porta agulhas, tipo Mathieu, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

44,42 1.844,00 1.776,80 67,2 3,64%

2.35

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

80 UND 35,73

Porta agulhas, tipo Mayo, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental 

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

24,54 2.858,40 1.963,20 895,2 31,32%

2.36

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 20

Tesoura cirúrgica pequena, com 12 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

14,59 240 175,08 64,92 27,05%

2.24

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 129,4 103,64 258,8 207,28 51,52 19,91%

2.28

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 35,4 29,68 424,8 356,16 68,64 16,16%
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2.37

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

400 UND 20

Tesoura cirúrgica pequena, com 12 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

14,23 8.000,00 5.692,00 2.308,00 28,85%

2.38

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 28,33

Tesoura cirúrgica pequena, com 15 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

23,05 56,66 46,1 10,56 18,64%

2.39

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 38,07

Tesoura de dissecção, tipo Metzenbaum, com 10 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

31,15 76,14 62,3 13,84 18,18%

2.40

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 38,07

Tesoura de dissecção, tipo Metzenbaum, com 10 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

31,15 76,14 62,3 13,84 18,18%

2.41

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 31,86

Tesoura cirúrgica, tipo Goldman Fox, com 14 cm, de ponta reta em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

26,99 63,72 53,98 9,74 15,29%

2.42

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

8 UND 26,1

Tesoura cirúrgica, tipo Mayo, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

26,1 208,8 208,8 0 0,00%

2.43

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

4 UND 60,93

Cinzel, tipo Fedi, no. 01, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa com ranhuras e

angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

52,17 243,72 208,68 35,04 14,38%

2.44

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

4 UND 60,93

Cinzel, tipo Fedi, no. 02, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa com ranhuras e

angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

52,17 243,72 208,68 35,04 14,38%

2.45

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

4 UND 60,93

Cinzel, tipo Fedi, no. 03, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa com ranhuras e

angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

52,17 243,72 208,68 35,04 14,38%

2.46

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

4 UND 60,93

Cinzel, tipo Fedi, no. 05, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa com ranhuras e

angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

52,17 243,72 208,68 35,04 14,38%

2.47

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

6 UND 66,1

Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 01, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com

ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo

com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico

integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

43,71 396,6 262,26 134,34 33,87%

2.48

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

6 UND 64,73

Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 04, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com

ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo

com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico

integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

43,71 388,38 262,26 126,12 32,47%
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2.49

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

8 UND 76,57

Cinzel, ponta em goiva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa com ranhuras e

angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

61,37 612,56 490,96 121,6 19,85%

Cinzel, ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e

ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

Cinzel, tipo Rothes, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa com ranhuras e

ângulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

Sindesmótomo,em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O instrumental deverá estar de acordo

com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico

integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

2.53

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

20 UND 29,73

Ponta para sugador, em metal cromado, para cirurgias; O instrumental deverá estar de acordo com

as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

17,12 594,6 342,4 252,2 42,42%

TOTAIS 46.992,56 34.599,98 12.392,58 26,37%

Arco confeccionado em plástico de altaresistência, acompanhando 10 pontas para apreensão do

lençol de borracha, livre de rebarbas e quinas cortantes. O instrumental deverá estar de acordo

com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara

identificação do código do lote e fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entre ga/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

Cabo para espelho intraoral, no. 16, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assis

tência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

3.3

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

40 UND 10,7

Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 01 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

6 428 240 188 43,93%

3.4

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

40 UND 10,7

Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 02 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

6 428 240 188 43,93%

3.5

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 10,7

Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

6 214 120 94 43,93%

3.6

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

40 UND 10,7

Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 04 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

6 428 240 188 43,93%

3.7

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

30 UND 12,62

Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 02 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

6 378,6 180 198,6 52,46%

3.8

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

30 UND 12,62

Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

6 378,6 180 198,6 52,46%

2.50

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

8 UND 68,33 50,53 546,64 404,24 142,4 26,05%

557,522.51

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND

15,43 10,9 6.172,00

53,29 46,46 639,48

2.52

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

400 UND

81,96 12,82%

53,16

4.360,00 1.812,00 29,36%

13,93 9,5 167,16 1143.1

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

12 UND 31,80%

3.2

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

400 UND 10,7 3 4.280,00 1.200,00 3.080,00 71,96%

LOTE 3
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3.9

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

30 UND 12,62

Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 04 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

6 378,6 180 198,6 52,46%

3.10

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

40 UND 12,62

Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 06 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

6 504,8 240 264,8 52,46%

Espátula, no. 24F, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

3.12

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

1400 UND 3,77

Espelho clínico bucal, redondo, com encaixe rosqueável, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

2,7 5.278,00 3.780,00 1.498,00 28,38%

3.13

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 00, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11,5 431,8 230 201,8 46,73%

3.14

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 10, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11,5 431,8 230 201,8 46,73%

3.15

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 11, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11,5 431,8 230 201,8 46,73%

3.16

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 12, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11 431,8 220 211,8 49,05%

3.17

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto,no. 14, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11 431,8 220 211,8 49,05%

3.18

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 14A, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11 431,8 220 211,8 49,05%

3.19

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 201, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11 431,8 220 211,8 49,05%

3.20

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 202, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11 431,8 220 211,8 49,05%

3.11

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 14,2 7 284 140 144 50,70%
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3.21

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 205, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

10 431,8 200 231,8 53,68%

3.22

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 206, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11,5 431,8 230 201,8 46,73%

3.23

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 207, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11,5 431,8 230 201,8 46,73%

3.24

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 208, em aço inox AISI 420, de 

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta 

flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de 

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. 

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de 

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) 

meses contados a partir da data de entrega.

11,5 431,8 230 201,8 46,73%

3.25

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 209, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11,5 431,8 230 201,8 46,73%

3.26

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 210, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11,5 431,8 230 201,8 46,73%

3.27

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 211, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11,5 431,8 230 201,8 46,73%

3.28

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 212, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11 431,8 220 211,8 49,05%

3.29

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto,no. 26, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11,5 431,8 230 201,8 46,73%

3.30

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. W8A, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11 431,8 220 211,8 49,05%

Pinça perfuradora do lençol de borracha, paraisolamento absoluto, tipo Ainsworth, em aço inox

AISI 420, de uso odontológico;O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153

e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe

garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código

do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável

a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da

data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

Pinça porta grampo para fixação de lençol de borracha, para isolamentoabsoluto, tipo Palmer, em

aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas

NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses

contados a partir da data de entrega.

3.31

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 77,63 72 1.242,08 1.152,00 90,08 7,25%

3.32

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 77,6 55 620,8 440 180,8 29,12%
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3.33

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

2 UND 25,4

Lamparina a álcool, com pavio de algodão, em açoinox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

18,5 50,8 37 13,8 27,17%

Ponta para sugador, em metal cromado, para procedimento endodôntico; O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

3.35

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 108,51

Espassador para Canal, em inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas

NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificaçãodo código

do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável

a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da

data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

8 651,06 48 603,06 92,63%

Régua milimetrada, com depressão central, confeccionada em alumínio; O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

Posicionador radiográfico, para tomadas radiográficas pela técnica do paralelismo, adaptando

películas odontológicas, para uso em adultos, confeccionado em plástico de alto impacto, inclui

posicionador direito e esquerdo para a porção posterior da arcada, posicionador anterior e

interproximal. Acompanha caixa de acrílico para esterilização em que conste marca do fabricante

edata de fabricação. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a

partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica

de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

Posicionador radiográfico, para tomadas radiográficas pela técnica do paralelismo, adaptando

películas odontológicas, para uso em crianças, confeccionado em plástico de alto impacto, inclui

posicionador direito e esquerdo para a porção posterior da arcada, posicionador anterior e

interproximal. Acompanha caixa de acrílico para esterilização em que conste marca do fabricante

e data de fabricação. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados

a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência

Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

3.39

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

120 UND 4,03

Clips ou grampos individuais, tipo colgadura, para revelação de películas odontológicas

individualmente;Confeccionadas em inox. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

4 483,6 480 3,6 0,74%

Arco confeccionado em plástico de altaresistência, acompanhando 10 pontas para apreensão do

lençol de borracha, livre de rebarbas e quinas cortantes. O instrumental deverá estarde acordo com

as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entre ga/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

4.2

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

1600 UND 10,7

Cabo para espelho intraoral, no. 16, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

1,8 17.120,00 2.880,00 14.240,00 83,18%

4.3

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

160 UND 10,7

Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 01 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

5,5 1.712,00 880 832 48,60%

4.4

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

160 UND 10,7

Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 02 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,5 1.712,00 880 832 48,60%

4.5

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 10,7

Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,5 856 440 416 48,60%

4.6

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

160 UND 10,7

Calcador para restauração plástica, tipo Paiva no. 04 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,5 1.712,00 880 832 48,60%

4.7

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

120 UND 12,62

Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 02 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,5 1.514,40 660 854,4 56,42%

4.8

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

120 UND 12,62

Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,5 1.514,40 660 854,4 56,42%

3.34

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

40 UND 30,57 24 1.222,80 960 262,8 21,49%

3.36

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

14 UND 94,22 11 1.319,08 154 1.165,08 88,33%

3.37

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 KIT 49,66 46,25 993,2 925 68,2 6,87%

3.38

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 KIT 49,66 49,66 993,2

28.496,78

993,2 0 0,00%

284,64

16.083,20 12.413,58 43,56%

42,57%4.1

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

48 UND 13,93 8 668,64 384

TOTAIS

LOTE 4
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4.9

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

120 UND 12,62

Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 04 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,5 1.514,40 660 854,4 56,42%

4.10

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

160 UND 12,62

Condensador de Amálgama, tipo Hollemback, no. 06 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,5 2.019,20 880 1.139,20 56,42%

Espátula, no. 24F, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

4.12

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

5600 UND 3,77

Espelho clínico bucal, redondo, com encaixe rosqueável, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

2,6 21.112,00 14.560,00 6.552,00 31,03%

4.13

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 00, em aço inox AISI 420, de uso 

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ 

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta 

flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de 

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. 

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de 

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) 

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.14

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 10, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.15

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 11, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.16

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 12, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.17

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto,no. 14, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.18

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 14A, em aço inox AISI 420, de 

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta 

flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de 

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. 

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de 

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) 

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.19

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 201, em aço inox AISI 420, de 

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta 

flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de 

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. 

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de 

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) 

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.20

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 202, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.21

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 205, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

512 45,07%80

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

4.11 6241.136,007,814,2UND
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4.22

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 206, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.23

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 207, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.24

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 208, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.25

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 209, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marcado fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.26

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 210, em aço inox AISI 420, de 

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta 

flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de 

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. 

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de 

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) 

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.27

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 211, em aço inox AISI 420, de 

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta 

flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de 

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. 

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de 

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) 

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.28

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. 212, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.29

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto,no. 26, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

4.30

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 UND 21,59

Grampo para lençol de borracha, para isolamento absoluto, no. W8A, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 1.727,20 960 767,2 44,42%

Pinça perfuradora do lençol de borracha, paraisolamento absoluto, tipo Ainsworth, em aço inox

AISI 420, de uso odontológico;O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153

e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe

garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código

do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável

a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da

data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

Pinça porta grampo para fixação de lençol de borracha, para isolamentoabsoluto, tipo Palmer, em

aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas

NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

4.33

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

8 UND 25,4

Lamparina a álcool, com pavio de algodão, em açoinox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

25,4 203,2 203,2 0 0,00%

Ponta para sugador, em metal cromado, para procedimento endodôntico; O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

4.31

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

64 UND 77,63 60 4.968,32 3.840,00 1.128,32 22,71%

4.32

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

32 UND 77,6 52 2.483,20 1.664,00 819,2 32,99%

4.34

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

160 UND 30,57 22 4.891,20 3.520,00 1.371,20 28,03%
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4.35

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

24 UND 108,51

Espassador para Canal, em inox AISI 420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas

NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificaçãodo código

do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável

a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da

data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

5,5 2.604,24 132 2.472,24 94,93%

Régua milimetrada, com depressão central, confeccionada em alumínio; O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

Posicionador radiográfico, para tomadas radiográficas pela técnica do paralelismo, adaptando

películas odontológicas, para uso em adultos, confeccionado em plástico de alto impacto, inclui

posicionador direito e esquerdo para a porção posterior da arcada, posicionador anterior e

interproximal. Acompanha caixa de acrílico para esterilização em que conste marca do fabricante

e data de fabricação. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados

a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência

Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

Posicionador radiográfico, para tomadas radiográficas pela técnica do paralelismo, adaptando

películas odontológicas, para uso em crianças, confeccionado em plástico de alto impacto, inclui

posicionador direito e esquerdo para a porção posterior da arcada, posicionador anterior e

interproximal. Acompanha caixa de acrílico para esterilização em que conste marca do fabricante

e data de fabricação. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados

a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência

Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

4.39

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

480 UND 4,03

Clips ou grampos individuais, tipo colgadura, para revelação de películas odontológicas

individualmente; confeccionadas em inox. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

3,81 1.934,40 1.828,80 105,6 5,46%

113.987,12 58.946,88 55.040,24 48,29%

5.1

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

64 UND 12,33

Dispositivo para manutenção de abertura bucal, confeccionado em silicone atóxico, que forneça

aço modação oclusal. Tamanho adequado para adultos. Formato trapezoidal, com ranhuras

laterais. Constando clara identificação do fabricante bem como lote de fabricação. Autoclavável a

135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da

data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

5 789,12 320 469,12 59,45%

5.2

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

64 UND 10,67

Dispositivo para manutenção de abertura bucal, confeccionado em silicone atóxico, que forneça

aço modação oclusal. Tamanho adequado para crianças. Formato trapezoidal, com ranhuras

laterais. Constando clara identificação do fabricante bem como lote de fabricação. Autoclavável a

135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da

data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

5 682,88 320 362,88 53,14%

Pinça, tipo Miller, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

5.4

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

240 UND 37,87

Seringa para anestesia odontológica, com capacidade volumétrica de 1,8 ml, em aço inox AISI

420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A

peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

31 9.088,80 7.440,00 1.648,80 18,14%

5.5

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

320 UND 11,36

Brunidor de amálgama, ponta dupla, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,58 3.635,20 1.785,60 1.849,60 50,88%

Brunidor de amálgama, ponta simples, no. 33 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5.7

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 13,57

Calcador para restauração plástica, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais.

5,58 1.085,60 446,4 639,2 58,88%

5.8

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

1600 UND 12,72

Colher para remoção de Dentina, no. 14 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,58 20.352,00 8.928,00 11.424,00 56,13%

5.9

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

1600 UND 12,72

Colher para remoção de Dentina, no. 17 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,58 20.352,00 8.928,00 11.424,00 56,13%

5.10

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 12,72

Colher para remoção de Dentina, no. 17, com intermediário longo, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,58 1.017,60 446,4 571,2 56,13%

4.36

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

56 UND 94,22 14,48 5.276,32 810,88 4.465,44 84,63%

4.37

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 KIT 49,66 33 3.972,80 2.640,00 1.332,80 33,55%

49,66 33 3.972,80 2.640,00

5.3

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 29 24,8 696 595,2 100,8 14,48%

5.6

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

320 UND 11,36 6 3.635,20 1.920,00 1.715,20 47,18%

TOTAIS

1.332,80 33,55%4.38

FERDINAN

DO 

MATOS 

DA SILVA 

FILHO ME

80 KIT

LOTE 5
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5.11

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

160 UND 12,72

Colher para remoção de Dentina, no. 18 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,58 2.035,20 892,8 1.142,40 56,13%

5.12

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 12,79

Esculpidor de Amálgama, tipo Hollemback, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,58 1.023,20 446,4 576,8 56,37%

5.13

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

1600 UND 12,79

Esculpidor de Amálgama, tipo Hollemback, no. 03S em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,58 20.464,00 8.928,00 11.536,00 56,37%

5.14

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 12,79

Esculpidor de Amálgama, tipo Disclóide-Cleóide,em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

6 306,96 144 162,96 53,09%

5.15

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 15,33

Espátula, tipo Lecron, em aço inox AISI 420,de uso odontológico;O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

7,44 1.226,40 595,2 631,2 51,47%

Espátula, no. 07, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

Espátula, no. 31, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

Espátula, no. 62, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

5.19

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

1600 UND 14,17

Espátula para inserção de Resina, no. 01, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

8 22.672,00 12.800,00 9.872,00 43,54%

5.20

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

800 UND 14,17

Espátula para inserção de Resina, no. 01, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

8 11.336,00 6.400,00 4.936,00 43,54%

Explorador clínico, no. 47 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses conta dos a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

5.22

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 14,5

Explorador clínico, de ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

7 1.160,00 560 600 51,72%

5.23

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

1600 UND 14,5

Pinça clínica, ponta angulada, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

9 23.200,00 14.400,00 8.800,00 37,93%

5.16

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 15,33 7,44 1.226,40 595,2 631,2 51,47%

5.17

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 15,33 7,44 1.226,40 595,2 631,2 51,47%

5.18

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 15,33 7,44 1.226,40 595,2 631,2 51,47%

5.21

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

160 UND 14,5 6 2.320,00 960 1.360,00 58,62%
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5.24

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

240 UND 13,5

Porta amálgama, confeccionado em plástico injetado, para uso odontológico; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

10,5 3.240,00 2.520,00 720 22,22%

5.25

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

240 UND 29,79

Porta Matriz, tipo Toflemire, para conformação de amálgama, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

21,6 7.149,60 5.184,00 1.965,60 27,49%

5.26

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

160 UND 2,7

Pote de plástico, tipo Dappen, para manipulação de material odontológico, embalado

individualmente; Deverá apresentar gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

2 432 320 112 25,93%

5.27

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

240 UND 9,26

Prendedor de guardanapo, feito em alumínio, com pontas tipo garras jacaré e cordão com um

mínimo de 35 cm de comprimento.Deverá apresentar gravação com clara identificação do código

do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

8 2.222,40 1.920,00 302,4 13,61%

5.28

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 14,33

Sonda exploratória, para exame clínico, no. 05, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

10 343,92 240 103,92 30,22%

5.29

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 579,67

Articulador semi-ajustável, com arco facial, em alumínio fundido, com ajuste distal intercondilar

em 03 posições; Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação

mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais.

Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de

entrega.

1,5 4.637,36 12 4.625,36 99,74%

5.30

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

56 UND 105,49

Moldeiras perfuradas para moldagem com hidrocolóide irreversível (alginato), uso em pacientes

dentados ou parcialmente dentados, para moldes superiores e inferiores, confeccionadas em

alumínio, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

22 5.907,44 1.232,00 4.675,44 79,14%

5.31

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

56 UND 105,49

Moldeiras perfuradas para moldagem com hidrocolóide irreversível (alginato), uso em pacientes

desdentados, para moldes superiores e inferiores, confeccionadas em alumínio, seguindo as normas 

NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação

mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais.

Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de

entrega.

20 5.907,44 1.120,00 4.787,44 81,04%

5.32

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

56 UND 105,49

Moldeiras para moldagem, tipo vernes, confeccionadas em alumínio, para moldes superiores e

inferiores, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

20 5.907,44 1.120,00 4.787,44 81,04%

5.33

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 22,49

Placa ou curva para compensação de angulação de dentes, tipo Spee, embaladas individualmente,

contendo do lado de fora identificação o fabricante; Confeccionadas em alumínio, seguindo as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

15 359,84 240 119,84 33,30%

5.34

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 14,33

Placa de vidro, de 7,5 x 15,0 cm, com espessura de 20 mm, para manipulação de material 

odontológico, embaladas individualmente, contendo do lado de fora identificação o fabricante; 

Confeccionadas em alumínio, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis 

a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da 

data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

14,33 1.146,40 1.146,40 0 0,00%

5.35

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 13,66

Placa de vidro, de 7,5 x 15,0 cm, com espessura de 10 mm, para manipulação de material

odontológico, embaladas individualmente, contendo do lado de fora identificação o fabricante;

Confeccionadas em alumínio, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis

a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da

data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

9 1.092,80 720 372,8 34,11%

Tesoura para Ouro, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

Faca para gesso, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

Mufla para polimerização de próteses dentárias no microondas, confeccionada em polímero PPS

(Polisulfeto de fenileno) com alta rigidez; formato quadrado cantos arredondados com orifícios

centrais circulares; medidas aproximadas 9,6cm x 4,8cm; acompanha base com 4 parafusos e

tampa para a base da mufla e chaves; embalagem individual, constando externamente marca

comercial e procedência. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

5.36

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 23,37 18 186,96 144 42,96 22,98%

5.37

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 15,34 9 122,72 72 50,72 41,33%

5.38

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 299,76 150 2.398,08 1.200,00 1.198,08 49,96%
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Pote de vidro, para manipulação de material odontológico, com boca larga e capacidade mínima

de 150ml de material; acompanha tampa; A peça deverá conter gravação com clara identificação

do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica oficial de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partirda data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5.40

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 12,7

Espátula em aço inox AISI 420, com cabo de madeira, para uso odontológico; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

7 304,8 168 136,8 44,88%

5.41

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

1600 UND 23,86

Bandeja para instrumental, medindo 22 x 12cm, confeccionada em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

14 38.176,00 22.400,00 15.776,00 41,32%

5.42

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 106,19

Bandeja para instrumental, medindo 20 x 30 x 4cm, confeccionada em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

1 2.548,56 24 2.524,56 99,06%

5.43

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

240 UND 37,22

Estojo para esterilização para uso odontológico.Confeccionado em aço inox AISI 420; Medindo

09 X 07 X 5 cm com furos que permitam o fluxo de vapor de água durante a esterilização; para

uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

35 8.932,80 8.400,00 532,8 5,96%

5.44

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

240 UND 37,22

Estojo para esterilização para uso odontológico.Confeccionado em aço inox AISI 420; Medindo

09 X 07 X 5 cm; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

1 8.932,80 240 8.692,80 97,31%

5.45

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

120 UND 117,66

Estojo para esterilização para uso odontológico.Confeccionado em aço inox AISI 420; Medindo

26 X 12 X 6 cm; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

67 14.119,20 8.040,00 6.079,20 43,06%

5.46

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 32,73

Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Com 08

divisórias para brocas de alta e baixa rotação; para uso em estufa ou autoclave; formato

retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

24 1.571,04 1.152,00 419,04 26,67%

Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Com 36

furos; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

5.48

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

32 UND 17,49

Cuba redonda com 09 cm de diâmetro de uso odontológico.Confeccionadoem aço inox AISI 420;

Para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

12 559,68 384 175,68 31,39%

Recipiente para algodão limpo, com tampa perfurada, para esterilização em meio físico ou

químico, confeccionada em inox AISI 420; O material deverá estar de acordo com as normas

NBR- 7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

5.50

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

160 UND 23,66

Recipiente para brocas, com tampa acrílica,confeccionada plástico de alta resistência; A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

23,66 3.785,60 3.785,60 0 0,00%

5.39

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 17,49 16 279,84 256 23,84 8,52%

5.47

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

120 UND 110,45 48 13.254,00 5.760,00 7.494,00 56,54%

5.49

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

64 UND 36,32 33 2.324,48 2.112,00 212,48 9,14%
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Compasso de Willis para ortodontia, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

5.52

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 35,72

Lamparina tipo Hannau, a álcoollicador de amarrilho Elástico com corpo de aço inox e pontas

colocadora e extratora em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA.

30,4 571,52 486,4 85,12 14,89%

5.53

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

200 UND 11,33

Aplicador de Hidróxido de Cálcio em aço inóx. A peça deverá apresentar tratamento térmico 

integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com 

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). 

Deverá ter registro no MS/ANVISA

10 2.266,00 2.000,00 266 11,74%

290.124,80 152.000,00 138.124,80 47,61%

6.1

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 12,33

Dispositivo para manutenção de abertura bucal, confeccionado em silicone atóxico, que forneça

acomodação oclusal. Tamanho adequado para adultos. Formato trapezoidal, com ranhuras

laterais. Constando clara identificação do fabricante bem como lote de fabricação. Autoclavável a

135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da

data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

5 197,28 80 117,28 59,45%

6.2

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 10,67

Dispositivo para manutenção de abertura bucal, confeccionado em silicone atóxico, que forneça

acomodação oclusal. Tamanho adequado para crianças. Formato trapezoidal, com ranhuras

laterais. Constando clara identificação do fabricante bem como lote de fabricação. Autoclavável a

135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da

data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

5 170,72 80 90,72 53,14%

Pinça, tipo Miller, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

6.4

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

60 UND 37,87

Seringa para anestesia odontológica, com capacidade volumétrica de 1,8 ml, em aço inox AISI

420; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A

peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

31 2.272,20 1.860,00 412,2 18,14%

6.5

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 11,36

Brunidor de amálgama, ponta dupla, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,58 908,8 446,4 462,4 50,88%

Brunidor de amálgama, ponta simples, no. 33 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

6.7

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 13,57

Calcador para restauração plástica, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo comas normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais.

5,58 271,4 111,6 159,8 58,88%

6.8

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

400 UND 12,72

Colher para remoção de Dentina, no. 14 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,58 5.088,00 2.232,00 2.856,00 56,13%

6.9

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

400 UND 12,72

Colher para remoção de Dentina, no. 17 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,58 5.088,00 2.232,00 2.856,00 56,13%

6.10

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 12,72

Colher para remoção de Dentina, no. 17, com intermediário longo, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,58 254,4 111,6 142,8 56,13%

5.51

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 126,72 18,45%42,92 35 686,72 560

6.3

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 29 24,8 174 148,8 25,2 14,48%

6.6

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 11,36 6 908,8 480 428,8 47,18%

TOTAIS

LOTE 6
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6.11

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

40 UND 12,72

Colher para remoção de Dentina, no. 18 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,58 508,8 223,2 285,6 56,13%

6.12

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 12,79

Esculpidor de Amálgama, tipo Hollemback, no. 03 em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,58 255,8 111,6 144,2 56,37%

6.13

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

400 UND 12,79

Esculpidor de Amálgama, tipo Hollemback, no. 03S em aço inox AISI 420, de uso odontológico;

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

5,58 5.116,00 2.232,00 2.884,00 56,37%

6.14

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 12,79

Esculpidor de Amálgama, tipo Disclóide-Cleóide,em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

6 76,74 36 40,74 53,09%

6.15

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 15,33

Espátula, tipo Lecron, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

7,44 306,6 148,8 157,8 51,47%

Espátula, no. 07, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

Espátula, no. 31, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

Espátula, no. 62, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

6.19

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

400 UND 14,17

Espátula para inserção de Resina, no. 01, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

8 5.668,00 3.200,00 2.468,00 43,54%

6.20

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

200 UND 14,17

Espátula para inserção de Resina, no. 01, para uso em crianças, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

8 2.834,00 1.600,00 1.234,00 43,54%

Explorador clínico, no. 47 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses conta dos a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

6.22

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 14,5

Explorador clínico, de ponta reta, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

7 290 140 150 51,72%

6.16

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 15,33 7,44 306,6 148,8 157,8 51,47%

6.17

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 15,33 7,44 306,6 148,8 157,8 51,47%

6.18

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 15,33 7,44 306,6 148,8 157,8 51,47%

6.21

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

40 UND 14,5 6 580 240 340 58,62%
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6.23

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

400 UND 14,5

Pinça clínica, ponta angulada, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

9 5.800,00 3.600,00 2.200,00 37,93%

6.24

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

60 UND 13,5

Porta amálgama, confeccionado em plástico injetado, para uso odontológico; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

10,5 810 630 180 22,22%

6.25

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

60 UND 29,79

Porta Matriz, tipo Toflemire, para conformação de amálgama, em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

21,6 1.787,40 1.296,00 491,4 27,49%

6.26

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

40 UND 2,7

Pote de plástico, tipo Dappen, para manipulação de material odontológico, embalado

individualmente; Deverá apresentar gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

2 108 80 28 25,93%

6.27

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

60 UND 9,26

Prendedor de guardanapo, feito em alumínio, com pontas tipo garras jacaré e cordão com um

mínimo de 35 cm de comprimento.Deverá apresentar gravação com clara identificação do código

do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

8 555,6 480 75,6 13,61%

6.28

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 14,33

Sonda exploratória, para exame clínico, no. 05, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

10 85,98 60 25,98 30,22%

6.29

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

2 UND 579,67

Articulador semi-ajustável, com arco facial, em alumínio fundido, com ajuste distal intercondilar

em 03 posições; Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação

mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais.

Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de

entrega.

1,5 1.159,34 3 1.156,34 99,74%

6.30

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

14 UND 105,49

Moldeiras perfuradas para moldagem com hidrocolóide irreversível (alginato), uso em pacientes

denta dos ou parcialmente dentados, para moldes superiores e inferiores, confeccionadas em

alumínio, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

22 1.476,86 308 1.168,86 79,14%

6.31

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

14 UND 105,49

Moldeiras perfuradas para moldagem com hidrocolóide irreversível (alginato), uso em pacientes

desdentados, para moldes superiores e inferiores, confeccionadas em alumínio, seguindo as normas 

NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação

mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais.

Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de

entrega.

20 1.476,86 280 1.196,86 81,04%

6.32

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

14 UND 105,49

Moldeiras para moldagem, tipo vernes, confeccionadas em alumínio, para moldes superiores e

inferiores, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

20 1.476,86 280 1.196,86 81,04%

6.33

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

4 UND 22,49

Placa ou curva para compensação de angulação de dentes, tipo Spee, embaladas individualmente,

contendo do lado de fora identificação o fabricante; Confeccionadas em alumínio, seguindo as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

15 89,96 60 29,96 33,30%

6.34

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 14,33

Placa de vidro, de 7,5 x 15,0 cm, com espessura de 20 mm, para manipulação de material

odontológico, embaladas individualmente, contendo do lado de fora identificação o fabricante;

Confeccionadas em alumínio, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis

a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da

data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

14,33 286,6 286,6 0 0,00%

6.35

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 13,66

Placa de vidro, de 7,5 x 15,0 cm, com espessura de 10 mm, para manipulação de material

odontológico, embaladas individualmente, contendo do lado de fora identificação o fabricante;

Confeccionadas em alumínio, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis

a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da

data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

9 273,2 180 93,2 34,11%

Tesoura para Ouro, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

Faca para gesso, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

6.38

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

2 UND 299,76

Mufla para polimerização de próteses dentárias no microondas, confeccionada em polímero PPS

(Polisulfeto de fenileno) com alta rigidez; formato quadrado cantos arredondados com orifícios

centrais circulares; medidas aproximadas 9,6cm x 4,8cm; acompanha base com 4 parafusos e

tampa para a base da mufla e chaves; embalagem individual, constando externamente marca

comercial e procedência. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

150 599,52 300 299,52 49,96%

6.36

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

2 UND 23,37 18 46,74 36 10,74 22,98%

6.37

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

2 UND 15,34 9 30,68 18 12,68 41,33%
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Pote de vidro, para manipulação de material odontológico, com boca larga e capacidade mínima

de 150ml de material; acompanha tampa; A peça deverá conter gravação com clara identificação

do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica oficial de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partirda data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

6.40

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 12,7

Espátula em aço inox AISI 420, com cabo de madeira, para uso odontológico; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

7 76,2 42 34,2 44,88%

6.41

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

400 UND 23,86

Bandeja para instrumental, medindo 22 x 12cm, confeccionada em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

14 9.544,00 5.600,00 3.944,00 41,32%

6.42

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 106,19

Bandeja para instrumental, medindo 20 x 30 x 4cm, confeccionada em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

1 637,14 6 631,14 99,06%

6.43

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

60 UND 37,22

Estojo para esterilização para uso odontológico.Confeccionado em aço inox AISI 420; Medindo

09 X 07 X 5 cm com furos que permitam o fluxo de vapor de água durante a esterilização; para

uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

35 2.233,20 2.100,00 133,2 5,96%

Estojo para esterilização para uso odontológico.Confeccionado em aço inox AISI 420; Medindo

09 X 07 X 5 cm; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

Estojo para esterilização para uso odontológico.Confeccionado em aço inox AISI 420; Medindo

26 X 12 X 6 cm; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

6.46

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

12 UND 32,73

Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Com 08

divisórias para brocas de alta e baixa rotação; para uso em estufa ou autoclave; formato

retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

24 392,76 288 104,76 26,67%

Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Com 36

furos; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

6.48

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 17,49

Cuba redonda com 09 cm de diâmetro de uso odontológico.Confeccionadoem aço inox AISI 420;

Para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

12 139,92 96 43,92 31,39%

Recipiente para algodão limpo, com tampa perfurada, para esterilização em meio físico ou

químico, confeccionada em inox AISI 420; O material deverá estar de acordo com as normas

NBR- 7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

6.50

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

40 UND 23,66

Recipiente para brocas, com tampa acrílica, confeccionada plástico de alta resistência; A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

23,66 946,4 946,4 0 0,00%

Compasso de Willis para ortodontia, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

6.52

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

4 UND 35,72

Lamparina tipo Hannau, a álcoollicador de amarrilho Elástico com corpo de aço inox e pontas

colocadora e extratora em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA.

30,4 142,88 121,6 21,28 14,89%

6.39

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

4 UND 17,49 16 69,96 64 5,96 8,52%

6.44

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

60 UND 37,22 1 2.233,20 60 2.173,20 97,31%

6.45

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

30 UND 117,66 67 3.529,80 2.010,00 1.519,80 43,06%

6.47

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

30 UND 110,45 48 3.313,50 1.440,00 1.873,50 56,54%

6.49

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 36,32 33 581,12 528 53,12 9,14%

6.51

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

4 UND 42,92 35 171,68 140 31,68 18,45%
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6.53

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

50 UND 11,33

Aplicador de Hidróxido de Cálcio em aço inóx. A peça deverá apresentar tratamento térmico

integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome).

Deverá ter registro no MS/ANVISA

10 566,5 500 66,5 11,74%

72.531,20 38.000,00 34.531,20 47,61%

Alicate para ortodontia, tipo Bico de Pato, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica oficial de 60 (Sessenta) meses contados

a partir da data de entrega. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses

contados a partir da data de entrega.

7.2

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 155,27

Alicate para ortodontia, tipo saca bráquete, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

120 3.726,48 2.880,00 846,48 22,72%

7.3

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 95,73

Alicate para ortodontia, no. 139, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

80 2.297,52 1.920,00 377,52 16,43%

7.4

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 155,27

Alicate para ortodontia, no. 347, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marcado fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

80 3.726,48 1.920,00 1.806,48 48,48%

7.5

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 329,67

Alicate para ortodontia, tipo corte distal, com ponta de vídea, confeccionado em aço inox AISI

420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A

peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

300 7.912,08 7.200,00 712,08 9,00%

7.6

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 95,73

Alicate para ortodontia, tipo de La Rosa, no. 109, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

80 2.297,52 1.920,00 377,52 16,43%

7.7

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 95,73

Alicate para ortodontia, tipo Nance, no. 01 confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

80 2.297,52 1.920,00 377,52 16,43%

7.8

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo Starlet, no. 268, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

150 4.062,48 3.600,00 462,48 11,38%

7.9

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 399,93

Alicate para ortodontia, tipo Corte de Amarrilho, confeccionadoem aço inox AISI 420, com ponta

de videa. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1.

A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

280 9.598,32 6.720,00 2.878,32 29,99%

7.10

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo Saca Banda, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

80 4.062,48 1.920,00 2.142,48 52,74%

7.11

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 95,73

Alicate para ortodontia, tipo Trident, no. 200, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

80,33 2.297,52 1.927,92 369,6 16,09%

7.12

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, no. 64, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

100 4.062,48 2.400,00 1.662,48 40,92%

7.13

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo Weigart, no. 210 confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

100 4.062,48 2.400,00 1.662,48 40,92%

LOTE 7

7.1

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 95,73 80 2.297,52 1.920,00 377,52 16,43%

TOTAIS
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7.14

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo Bilão, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

100 4.062,48 2.400,00 1.662,48 40,92%

7.15

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 95,73

Alicate para ortodontia, tipo Fios diversos, no. 118, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

80 2.297,52 1.920,00 377,52 16,43%

7.16

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo Twed, no. 350 R, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

100 4.062,48 2.400,00 1.662,48 40,92%

7.17

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo V-Bend, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

100 4.062,48 2.400,00 1.662,48 40,92%

7.18

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, para torque, no. 442, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

100 4.062,48 2.400,00 1.662,48 40,92%

7.19

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 168,9

Alicate para ortodontia, tipo conformador de Amarrilho, confeccionadoem aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

100 4.053,60 2.400,00 1.653,60 40,79%

7.20

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo Corte Pesado, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

150 4.062,48 3.600,00 462,48 11,38%

7.21

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 95,73

Alicate para ortodontia, tipo Meia Cana, no. 53, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

80 2.297,52 1.920,00 377,52 16,43%

7.22

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 95,73

Alicate para ortodontia, tipo cutícula, tamanho pequeno, confeccionadoem aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

15 2.297,52 360 1.937,52 84,33%

7.23

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, para fazer fios de ligadura, no 158, confeccionadoem aço inox AISI 420.

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

81 4.062,48 1.944,00 2.118,48 52,15%

7.24

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 33,8

Adaptador de banda, tipo rabo de peixe, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

17 540,8 272 268,8 49,70%

7.25

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 29,2

Colocador de ligaduras elásticas para ortodontia, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

13 467,2 208 259,2 55,48%

7.26

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo universal, no. 325, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

60 4.062,48 1.440,00 2.622,48 64,55%

7.27

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 95,73

Alicate para ortodontia, tipo Johnson, no. 114, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

60 2.297,52 1.440,00 857,52 37,32%

7.28

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, para remover bráquetes colados, confeccionadoem aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

96 4.062,48 2.304,00 1.758,48 43,29%

7.29

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, para remover bráquetes colados, ponta angulada, no. 346, confeccionado

em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN- 1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

75 4.062,48 1.800,00 2.262,48 55,69%
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7.30

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, para dobrar arcos de extra bucal, confeccionadoem aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

75 4.062,48 1.800,00 2.262,48 55,69%

7.31

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 169,27

Alicate para ortodontia, para torque, individual, confeccionado em aço inox AISI 420. O 

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça 

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do 

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos 

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos 

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir 

da data de entrega.

149 4.062,48 3.576,00 486,48 11,97%

7.32

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 37

Posicionador Bráquete ou Estrela de Boone, no. 1,0-2,5-3,0-3,5, confeccionadosem aço inox AISI

420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A

peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

21 592 336 256 43,24%

7.33

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 37,07

Posicionador Bráquete ou Estrela de Boone, no. 4,0-4,5-5,0-5,5, confeccionadosem aço inox AISI

420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A

peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

21 593,12 336 257,12 43,35%

7.34

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 199,93

Dinamômetro para ortodontia, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses conta dos a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

43 1.599,44 344 1.255,44 78,49%

7.35

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 89,93

Espessímetro para metal, para uso odontológico, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

70 719,44 560 159,44 22,16%

7.36

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 137,93

Paquímetro para ortodontia, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

80 1.103,44 640 463,44 42,00%

7.37

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 132,87

Porta alicates para ortodontia, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

31 2.125,92 496 1.629,92 76,67%

7.38

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 45

Pinça de colar Bráquete, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

25 2.160,00 1.200,00 960 44,44%

7.39

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 44,27

Assentadores de bandas, fabricados em aço inoxidável. Devendo possuir pontas serrilhadas em

suas faces. Deverá apresentar a marca e número de anvisa na proposta Utilizado para assentar

bandas. Deverá ter registro no MS/ANVISA.

15,34 708,32 245,44 462,88 65,35%

7.40

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 24,6

Dobrador de fio de amarrilho (Sputinik): Instrumento utilizado para efetuar dobras em fios de

amarrilho. Possui uma canaletade.022’’ em suas extremidades de modo a alojar o fio em aço

inoxidável martensítico ligados ao cromo; Deverá ter registro no MS/ANVISA.

22 393,6 352 41,6 10,57%

7.41

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

120 UND 54,67

Estrelas de Boone Tipo 2,0mm – 3,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e

acessórios em aço inoxidável austenítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr- Ni e Mo ou em aço

inoxidável martensítico ligados ao cromo ;)Deverá ter registro no MS/ANVISA.

1 6.560,40 120 6.440,40 98,17%

7.42

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

120 UND 54,67

Estrelas de Boone Tipo 4,0mm – 5,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e

acessórios em aço inoxidável austenítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr- Ni e Mo ou em aço

inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando externamentemarca comercial e procedência

de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.

1 6.560,40 120 6.440,40 98,17%

7.43

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 49,27

Pinça ortodôntica utilizada para apreensão de bráquetes e acessórios para facilitar o

posicionamento correto no dente em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando

externamente marca comercial e procedência de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.

32 3.941,60 2.560,00 1.381,60 35,05%

7.44

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 211,33

Suportes para Alicates Ortodônticos fabricados em alumínio anodizado, devendoapresentar ótimo

polimento e grande resistência. Cor: Natural fosca. Medidas: 130mm de altura e 250mm de

comprimento.Conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA.

31 16.906,40 2.480,00 14.426,40 85,33%

7.45

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

80 UND 192,53

Utilizado para aferição de força em elásticos intra e extra bucais. Construído em aluminio - de 50

gf a 500 gf com duas pontas. Conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome).  Deverá ter registro no MS/ANVISA

66 15.402,40 5.280,00 10.122,40 65,72%

7.46

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

200 UND 57,27

Estrelas de Boone Tipo 4,5mm – 5,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e

acessórios em aço inoxidável austenítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr- Ni e Mo ou em aço

inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando externamentemarca comercial e procedência

de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.

1 11.454,00 200 11.254,00 98,25%

7.47

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

200 UND 56,6

Estrelas de Boone Tipo 5,0mm – 5,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e

acessórios em aço inoxidável austenítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr- Ni e Mo ou em aço

inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando externamentemarca comercial e procedência

de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.

1 11.320,00 200 11.120,00 98,23%

7.48

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

200 UND 35

Aplicador de amarrilho Elástico com corpo de aço inox e pontas colocadora e extratora em aço

inoxidável martensítico ligados ao cromo A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Deverá

ter registro no MS/ANVISA.

22 7.000,00 4.400,00 2.600,00 37,14%
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200.780,32 93.101,36 107.678,96 53,63%

Alicate para ortodontia, tipo Bico de Pato, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica oficial de 60 (Sessenta) meses contados

a partir da data de entrega. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses

contados a partir da data de entrega.

8.2

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 155,27

Alicate para ortodontia, tipo saca bráquete, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

120 931,62 720 211,62 22,72%

8.3

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 95,73

Alicate para ortodontia, no. 139, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

80 574,38 480 94,38 16,43%

8.4

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 155,27

Alicate para ortodontia, no. 347, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marcado fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

80 931,62 480 451,62 48,48%

8.5

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 329,67

Alicate para ortodontia, tipo corte distal, com ponta de vídea, confeccionado em aço inox AISI

420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A

peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

300 1.978,02 1.800,00 178,02 9,00%

8.6

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 95,73

Alicate para ortodontia, tipo de La Rosa, no. 109, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

80 574,38 480 94,38 16,43%

8.7

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 95,73

Alicate para ortodontia, tipo Nance, no. 01 confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

80 574,38 480 94,38 16,43%

8.8

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo Starlet, no. 268, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

150 1.015,62 900 115,62 11,38%

8.9

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 399,93

Alicate para ortodontia, tipo Corte de Amarrilho, confeccionadoem aço inox AISI 420, com ponta

de videa. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1.

A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

280 2.399,58 1.680,00 719,58 29,99%

8.10

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo Saca Banda, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

80 1.015,62 480 535,62 52,74%

8.11

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 95,73

Alicate para ortodontia, tipo Trident, no. 200, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

80,33 574,38 481,98 92,4 16,09%

8.12

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, no. 64, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

100 1.015,62 600 415,62 40,92%

8.13

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo Weigart, no. 210 confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

100 1.015,62 600 415,62 40,92%

8.1

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 95,73 80 574,38 480 94,38 16,43%

LOTE 8

TOTAIS
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8.14

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo Bilão, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

100 1.015,62 600 415,62 40,92%

8.15

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 95,73

Alicate para ortodontia, tipo Fios diversos, no. 118, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

80 574,38 480 94,38 16,43%

8.16

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo Twed, no. 350 R, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

100 1.015,62 600 415,62 40,92%

8.17

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo V-Bend, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação

com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou

marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

100 1.015,62 600 415,62 40,92%

8.18

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, para torque, no. 442, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

100 1.015,62 600 415,62 40,92%

8.19

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 168,9

Alicate para ortodontia, tipo conformador de Amarrilho, confeccionadoem aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

100 1.013,40 600 413,4 40,79%

8.20

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo Corte Pesado, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

150 1.015,62 900 115,62 11,38%

8.21

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 95,73

Alicate para ortodontia, tipo Meia Cana, no. 53, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

80 574,38 480 94,38 16,43%

8.22

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 95,73

Alicate para ortodontia, tipo cutícula, tamanho pequeno, confeccionadoem aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

15 574,38 90 484,38 84,33%

8.23

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, para fazer fios de ligadura, no 158, confeccionadoem aço inox AISI 420.

O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

81 1.015,62 486 529,62 52,15%

8.24

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

4 UND 33,8

Adaptador de banda, tipo rabo de peixe, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

17 135,2 68 67,2 49,70%

8.25

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

4 UND 29,2

Colocador de ligaduras elásticas para ortodontia, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

13 116,8 52 64,8 55,48%

8.26

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, tipo universal, no. 325, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

60 1.015,62 360 655,62 64,55%

8.27

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 95,73

Alicate para ortodontia, tipo Johnson, no. 114, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

60 574,38 360 214,38 37,32%

8.28

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, para remover bráquetes colados, confeccionadoem aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

96 1.015,62 576 439,62 43,29%

8.29

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, para remover bráquetes colados, ponta angulada, no. 346, confeccionado

em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

75 1.015,62 450 565,62 55,69%
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8.30

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, para dobrar arcos de extra bucal, confeccionadoem aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

75 1.015,62 450 565,62 55,69%

8.31

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

6 UND 169,27

Alicate para ortodontia, para torque, individual, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

149 1.015,62 894 121,62 11,97%

8.32

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

4 UND 37

Posicionador Bráquete ou Estrela de Boone, no. 1,0-2,5-3,0-3,5, confeccionadosem aço inox AISI

420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A

peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

21 148 84 64 43,24%

8.33

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

4 UND 37,07

Posicionador Bráquete ou Estrela de Boone, no. 4,0-4,5-5,0-5,5, confeccionadosem aço inox AISI

420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A

peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra

defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

21 148,28 84 64,28 43,35%

8.34

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

2 UND 199,93

Dinamômetro para ortodontia, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

43 399,86 86 313,86 78,49%

8.35

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

2 UND 89,93

Espessímetro para metal, para uso odontológico, confeccionado em aço inox AISI 420. O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do

fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos

de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

70 179,86 140 39,86 22,16%

8.36

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

2 UND 137,93

Paquímetro para ortodontia, confeccionadoem aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

80 275,86 160 115,86 42,00%

8.37

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

4 UND 132,87

Porta alicates para ortodontia, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR- 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

31 531,48 124 407,48 76,67%

8.38

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

12 UND 45

Pinça de colar Bráquete, confeccionado em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

25 540 300 240 44,44%

8.39

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

4 UND 44,27

Assentadores de bandas, fabricados em aço inoxidável. Devendo possuir pontas serrilhadas em

suas faces. Deverá apresentar a marca e número de anvisa na proposta Utilizado para assentar

bandas. Deverá ter registro no MS/ANVISA.

15,34 177,08 61,36 115,72 65,35%

8.40

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

4 UND 24,6

Dobrador de fio de amarrilho (Sputinik): Instrumento utilizado para efetuar dobras em fios de

amarrilho. Possui uma canaleta de.022’’  em suas extremidades de modo a alojar o fio. em aço

inoxidável martensítico ligados ao cromo ; Deverá ter registro no MS/ANVISA.

22 98,4 88 10,4 10,57%

8.41

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

30 UND 54,67

Estrelas de Boone Tipo 2,0mm – 3,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e

acessórios em aço inoxidável austenítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr- Ni e Mo ou em aço

inoxidável martensítico ligados ao cromo ; Deverá ter registro no MS/ANVISA.

1 1.640,10 30 1.610,10 98,17%

8.42

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

30 UND 54,67

Estrelas de Boone Tipo 4,0mm – 5,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e

acessórios em aço inoxidável austenítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr- Ni e Mo ou em aço

inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando externamentemarca comercial e procedência

de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.

1 1.640,10 30 1.610,10 98,17%

8.43

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 49,27

Pinça ortodôntica utilizada para apreensão de bráquetes e acessórios para facilitar o

posicionamento correto no dente em aço inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando

externamente marca comercial e procedência de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.

32 985,4 640 345,4 35,05%

8.44

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 211,33

Suportes para Alicates Ortodônticos fabricados em alumínio anodizado, devendoapresentar ótimo

polimento e grande resistência. Cor: Natural fosca. Medidas: 130mm de altura e 250mm de

comprimento.Conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca

do fabricante (logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA.

31 4.226,60 620 3.606,60 85,33%

8.45

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

20 UND 192,53

Utilizado para aferição de força em elásticos intra e extra bucais. Construído em aluminio - de 50

gf a 500 gf com duas pontas. Conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Deverá ter registro no MS/ANVISA

66 3.850,60 1.320,00 2.530,60 65,72%

8.46

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

50 UND 57,27

Estrelas de Boone Tipo 4,5mm – 5,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e

acessórios em aço inoxidável austenítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr- Ni e Mo ou em aço

inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando externamentemarca comercial e procedência

de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.

1 2.863,50 50 2.813,50 98,25%

8.47

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

50 UND 56,6

Estrelas de Boone Tipo 5,0mm – 5,5mm: É utilizado para marcar bandas e posicionar bráquetes e

acessórios em aço inoxidável austenítico ligados ao Cr-Ni ou ao Cr- Ni e Mo ou em aço

inoxidável martensítico ligados ao cromo; constando externamentemarca comercial e procedência

de fabricação. Deverá ter registro no MS/ANVISA.

1 2.830,00 50 2.780,00 98,23%

8.48

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

50 UND 35

Aplicador de amarrilho Elástico com corpo de aço inox e pontas colocadora e extratora em aço

inoxidável martensítico ligados ao cromo A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Deverá

ter registro no MS/ANVISA.

22 1.750,00 1.100,00 650 37,14%

50.195,08 23.275,34 26.919,74 53,63%

9.1

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 44,07

Gengivótomo,tipo Kirkland, no. 15 e 16, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico,

medindo 14,5 cm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZIN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11,4 2.115,36 547,2 1.568,16 74,13%

TOTAIS

LOTE 9
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9.2

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 44,07

Gengivótomo, tipo Orban, no. 17 e 18, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico,

medindo 14,5 cm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZIN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

11,4 2.115,36 547,2 1.568,16 74,13%

9.3

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 18,6

Cabo para bisturi, tipo Barden Parker, no. 30, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

8 892,8 384 508,8 56,99%

9.4

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 18,6

Cabo para bisturi manual, no. 03, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

8 892,8 384 508,8 56,99%

9.5

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

32 UND 57,3

Destacador de periósteo, Tipo Molt, No. 09, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12,73 1.833,60 407,36 1.426,24 77,78%

9.6

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 55,1

Pinça, tipo Crane Kaplen, o par, de uso odontológico; em aço inox AISI 420; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

30 440,8 240 200,8 45,55%

9.7

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 44,93

Pinça, tipo Crile, em aço inox AISI 420, com 14 cm, de uso odontológico;O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

26,05 359,44 208,4 151,04 42,02%

9.8

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 34,27

Pinça, tipo Halsted Mosquito, curva, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

18,9 822,48 453,6 368,88 44,85%

9.9

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 114,23

Pinça, tipo Dietrich, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

1 2.741,52 24 2.717,52 99,12%

9.10

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 37,76

Pinça Hemostática, tipo Haslted-Mosquito, com 12 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

18,8 1.812,48 902,4 910,08 50,21%

9.11

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 37,2

Pinça Hemostática, tipo Haslted-Mosquito, com 14 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

24,8 1.785,60 1.190,40 595,2 33,33%

9.12

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

32 UND 171,57

Porta agulhas, tipo Castroviejo, com 14 cm, em aço inox AISI420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

122,2 5.490,24 3.910,40 1.579,84 28,78%

9.13

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 171,47

Tesoura cirúrgica, tipo Castroviejo, com 10 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

91,34 8.230,56 4.384,32 3.846,24 46,73%

9.14

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 199,13

Cinzel, tipo Wedelstaedt, no. 1-2, 3-4 e 5-6, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta

ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

40,3 9.558,24 1.934,40 7.623,84 79,76%

9.15

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 65,8

Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 01, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta

ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

18 526,4 144 382,4 72,64%
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9.16

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 59,9

Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 02, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta

ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

18 479,2 144 335,2 69,95%

9.17

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 59,9

Cureta, tipo Crane-Kaplan, no. 06, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa com

ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo

com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico

integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

35 2.875,20 1.680,00 1.195,20 41,57%

Cureta, tipo Gracey, no. 05/06, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DINMEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

9.19

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 44,03

Cureta, tipo Gracey, no. 07/08, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

24 2.113,44 1.152,00 961,44 45,49%

Cureta, tipo Gracey, no. 11/12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN-MEDIZIN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

9.21

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 44,03

Cureta, tipo Gracey, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

25 2.113,44 1.200,00 913,44 43,22%

9.22

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 44,03

Cureta, tipo Gracey, no. 05/06, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Pontas

de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

24 2.113,44 1.152,00 961,44 45,49%

9.23

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 44,03

Cureta, tipo Gracey, no. 07/08, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Pontas

de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

24 2.113,44 1.152,00 961,44 45,49%

9.24

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 44,03

Cureta, tipo Gracey, no. 11/12, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Pontas

de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

24 2.113,44 1.152,00 961,44 45,49%

9.25

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 44,03

Cureta, tipo Gracey, no. 13/14, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Pontas

de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deveráestar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

18,5 2.113,44 888 1.225,44 57,98%

9.26

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 44,03

Cureta, tipo MCall, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de acabamento 

delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso 

aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e 

DINMEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe 

garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código 

do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável 

a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da 

data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

20 2.113,44 960 1.153,44 54,58%

1.129,4444,03 20,5 2.113,44 9849.18

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 53,44%

9.20

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 44,03 24 2.113,44 1.152,00 961,44 45,49%
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9.27

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 44,03

Cureta, tipo MCall, no. 17/18, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Pontas de acabamento

delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso

aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e

DINMEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe

garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código

do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável

a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da

data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60

(Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

20 352,24 160 192,24 54,58%

9.28

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 44,03

Cureta, tipo Universal, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

1 352,24 8 344,24 97,73%

9.29

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

8 UND 44,03

Cureta, tipo Universal, no. 17/18, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

1 352,24 8 344,24 97,73%

9.30

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 29,53

Pedra de Arkansas, para afiar instrumental de uso odontológico, na cor branca. Medidas

aproximadas 10 x 2 cm. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de

12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia

mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

25 708,72 600 108,72 15,34%

9.31

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 44,03

Foice, tipo Ponta Morse, no. 0-00, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

36 2.113,44 1.728,00 385,44 18,24%

9.32

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

48 UND 53,9

Foice, tipo Finlândia, no. 14/14 (WS), em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

36 2.587,20 1.728,00 859,2 33,21%

9.33

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

96 UND 46,27

Lima para osso, tipo Seldin, no. 12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa com

ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo

com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico

integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

27,9 4.441,92 2.678,40 1.763,52 39,70%

9.34

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

96 UND 76,7

Lima para osso, tipo H, kit com 03 unidades, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta

ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com

diâmetro aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

40 7.363,20 3.840,00 3.523,20 47,85%

9.35

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 47,57

Lima para osso, tipo Hirschfeld, no. 3-7, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa

com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro

aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

40 1.141,68 960 181,68 15,91%

9.36

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 47,57

Lima para osso, tipo Hirschfeld, no. 10F, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa

com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro

aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

43 1.141,68 1.032,00 109,68 9,61%

9.37

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

24 UND 47,57

Lima para osso, tipo Hirschfeld, no. 5-11, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta

ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com

diâmetro aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

43 1.141,68 1.032,00 109,68 9,61%

Lima para osso, tipo Buck, no. 11-12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa

com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência

Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

9.38

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 47,57 40 761,12 640 121,12 15,91%
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Lima para osso, tipo Schluger, no. 9-10, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa

com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

9.40

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

64 UND 47,57

Sonda para furca, tipo Nabers, no. 1N, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

8,52 3.044,48 545,28 2.499,20 82,09%

Sonda periodontal, tipo OMS, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Extremidade de

superfície denteada ou com ranhuras (rugosidades) que identifiquema profundidade em medida e

finalizada com ponta esférica medindo 0,5 mm; Encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

Sonda periodontal milimetrada, tipo Willis, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta

ativa milimetrada; encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

9.43

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 47,57

Cureta para furca, tipo PL, no. ½, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

25 761,12 400 361,12 47,45%

95.106,08 44.496,56 50.609,52 53,21%

10.1

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 44,07

Gengivótomo,tipo Kirkland, no. 15 e 16, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico,

medindo 14,5 cm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZIN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 528,84 144 384,84 72,77%

10.2

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 44,07

Gengivótomo, tipo Orban, no. 17 e 18, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico,

medindo 14,5 cm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZIN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

12 528,84 144 384,84 72,77%

10.3

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 18,6

Cabo para bisturi, tipo Barden Parker, no. 30, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

7,25 223,2 87 136,2 61,02%

10.4

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 18,6

Cabo para bisturi manual, no. 03, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

7,25 223,2 87 136,2 61,02%

10.5

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

8 UND 57,3

Destacador de periósteo, Tipo Molt, No. 09, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

33,72 458,4 269,76 188,64 41,15%

10.6

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 55,1

Pinça, tipo Crane Kaplen, o par, de uso odontológico; em aço inox AISI 420; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

29,75 110,2 59,5 50,7 46,01%

9.39

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

16 UND 47,57 35 761,12 560 201,12 26,42%

9.41

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

64 UND 47,57 9 3.044,48 576 2.468,48 81,08%

9.42

PONTE & 

BRITO 

LTDA ME

64 UND 2.321,28 76,25%47,57 11,3 3.044,48 723,2

TOTAIS

LOTE 10
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10.7

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 44,93

Pinça, tipo Crile, em aço inox AISI 420, com 14 cm, de uso odontológico;O instrumental deverá

estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

21,45 89,86 42,9 46,96 52,26%

10.8

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

6 UND 34,27

Pinça, tipo Halsted Mosquito, curva, em aço inox AISI 420, deuso odontológico;O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

18,65 205,62 111,9 93,72 45,58%

10.9

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

6 UND 114,23

Pinça, tipo Dietrich, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

59,62 685,38 357,72 327,66 47,81%

10.10

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 37,76

Pinça Hemostática, tipo Haslted-Mosquito, com 12 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

18,62 453,12 223,44 229,68 50,69%

10.11

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 37,2

Pinça Hemostática, tipo Haslted-Mosquito, com 14 cm, com ponta reta, em aço inox AISI 420, de

uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

31,55 446,4 378,6 67,8 15,19%

10.12

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

8 UND 171,57

Porta agulhas, tipo Castroviejo, com 14 cm, em aço inox AISI420, de uso odontológico; O

instrumen tal deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

140,82 1.372,56 1.126,56 246 17,92%

10.13

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 171,47

Tesoura cirúrgica, tipo Castroviejo, com 10 cm, de ponta curva em aço inox AISI 420, de uso

odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ

IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

75,2 2.057,64 902,4 1.155,24 56,14%

10.14

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 199,13

Cinzel, tipo Wedelstaedt, no. 1-2, 3-4 e 5-6, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta

ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

41 2.389,56 492 1.897,56 79,41%

10.15

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 65,8

Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 01, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta

ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

37,34 131,6 74,68 56,92 43,25%

10.16

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 59,9

Cinzel, tipo Ochsenbein, no. 02, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta

ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar

de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

37,34 119,8 74,68 45,12 37,66%

10.17

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 59,9

Cureta, tipo Crane-Kaplan, no. 06, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa com

ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo

com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico

integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

31,82 718,8 381,84 336,96 46,88%
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10.18

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 44,03

Cureta, tipo Gracey, no. 05/06, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

9,58 528,36 114,96 413,4 78,24%

10.19

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 44,03

Cureta, tipo Gracey, no. 07/08, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

9,58 528,36 114,96 413,4 78,24%

Cureta, tipo Gracey, no. 11/12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação

dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a

partir da data de entrega.

10.21

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 44,03

Cureta, tipo Gracey, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

9,58 528,36 114,96 413,4 78,24%

10.22

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 44,03

Cureta, tipo Gracey, no. 05/06, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Pontas

de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

31,12 528,36 373,44 154,92 29,32%

10.23

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 44,03

Cureta, tipo Gracey, no. 07/08, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Pontas

de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

31,12 528,36 373,44 154,92 29,32%

10.24

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 44,03

Cureta, tipo Gracey, no. 11/12, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Pontas

de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

31,12 528,36 373,44 154,92 29,32%

10.25

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 44,03

Cureta, tipo Gracey, no. 13/14, tamanho mini, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Pontas

de acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

31,12 528,36 373,44 154,92 29,32%

10.26

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 44,03

Cureta, tipo MCall, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Pontas de acabamento

delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso

aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

9,58 528,36 114,96 413,4 78,24%

10.27

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 44,03

Cureta, tipo MCall, no. 17/18, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Pontas de acabamento

delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de buchas; Peso

aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

9,58 88,06 19,16 68,9 78,24%

10.28

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 44,03

Cureta, tipo Universal, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

9,58 88,06 19,16 68,9 78,24%

10.20

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 44,03 9,58 528,36 114,96 413,4 78,24%
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10.29

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

2 UND 44,03

Cureta, tipo Universal, no. 17/18, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

9,58 88,06 19,16 68,9 78,24%

10.30

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

6 UND 29,53

Pedra de Arkansas, para afiar instrumental de uso odontológico,na cor branca. Medidas aproxima

das 10 x 2 cm. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze)

meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

22,4 177,18 134,4 42,78 24,14%

10.31

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 44,03

Foice, tipo Ponta Morse, no. 0-00, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

9,58 528,36 114,96 413,4 78,24%

10.32

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

12 UND 53,9

Foice, tipo Finlândia, no. 14/14 (WS), em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

31,82 646,8 381,84 264,96 40,96%

10.33

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

24 UND 46,27

Lima para osso, tipo Seldin, no. 12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa com

ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo

com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico

integral e homogêneoque lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com

clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

31,52 1.110,48 756,48 354 31,88%

10.34

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

24 UND 76,7

Lima para osso, tipo H, kit com 03 unidades, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta

ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com

diâmetro aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

36,46 1.840,80 875,04 965,76 52,46%

10.35

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

6 UND 47,57

Lima para osso, tipo Hirschfeld, no. 3-7, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa

com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro

aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

36,46 285,42 218,76 66,66 23,36%

10.36

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

6 UND 47,57

Lima para osso, tipo Hirschfeld, no. 10F, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa

com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com diâmetro

aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN

MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque lhe garanta

flexibilidadee resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de

fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC.

Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

36,46 285,42 218,76 66,66 23,36%

10.37

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

6 UND 47,57

Lima para osso, tipo Hirschfeld, no. 5-11, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta

ativa com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; Limas de cabo oco com

diâmetro aproximado de 9,53 mm; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

36,46 285,42 218,76 66,66 23,36%

Lima para osso, tipo Buck, no. 11-12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta ativa

com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência

Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

Lima para osso, tipo Schluger, no. 9-10, em aço inox AISI 420, de uso odontológico;Ponta ativa

com ranhuras e angulos precisos, encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de

acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento

térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter

gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência

Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

10.40

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

16 UND 47,57

Sonda para furca, tipo Nabers, no. 1N, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O

instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça

deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e

resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e

da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia

contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de

entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta)

meses contados a partir da data de entrega.

17,6 761,12 281,6 479,52 63,00%

10.38

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

4 UND 47,57 40,5 190,28 162 28,28 14,86%

10.39

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

4 UND 47,57 40,5 190,28 162 28,28 14,86%
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Sonda periodontal, tipo OMS, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Exremidade de

superfície denteada ou com ranhuras (rugosidades) que identifiquema profundidade em medida e

finalizada com ponta esférica medindo 0,5 mm; Encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental

deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar

tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão,

conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante

(logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de

fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos

instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir

da data de entrega.

Sonda periodontal milimetrada, tipo Willis, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Ponta

ativa milimetrada; encaixes perfeitos e alinhados; O instrumental deverá estar de acordo com as

normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e

homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara

identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).

Registro no MS. Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12

(Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima

para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

10.43

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

4 UND 47,57

Cureta para furca, tipo PL, no. ½, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; Pontas de

acabamento delicado e com encaixe direto no tubo do cabo oco, dispensando a utilização de

buchas; Peso aproximado 17 gramas; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-

7153 e DIN MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneoque

lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do

código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS.

Autoclavável a 135ºC. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses

contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para

Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

32 190,28 128 62,28 32,73%

23.776,52 11.299,98 12.476,54 52,47%

1.109.960,70 604.000,90 505.959,80 46%

0

10.41

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

16 UND

UND

281,6 479,52 63,00%47,57 17,6 761,12

47,57 17,61 761,12 281,76

SUB-TOTAIS -------------->

VLR NÃO ADQUIRIDO--------------->

479,36 62,98%10.42

TOTAIS

ORION 

COMERCI

O DE 

ARTIGOS 

MEDICOS 

LTDA-EPP

16

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do Pregoeiro e membros 
da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos Atos N° 724/2017 e 523/2017-SECOG, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N° 
109/2017 - SMS: Registro de preço para futura e eventual contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Órteses e Próteses destinadas aos 
pacientes com deficiência física atendidos pelo Serviço de Apoio ao Cidadão – SACS, do Município de Sobral, conforme especificações e quantitativos 
contidos no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo como resultado dos LOTES a tabela abaixo. Adjudicado em 18 de janeiro de 2018 e homologado 
em 02 de fevereiro de 2018. Central de Licitações do Município de Sobral, em 07 de fevereiro de 2018. Isabel Cunha dos Santos - PREGOEIRA.

1.1

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

360 Und 605,5

CADEIRA DE RODAS COM PNEUS INFLÁVEIS: ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA

3/4”, RODAS PROPULSORAS TRASEIRAS INFLÁVEIS DE 24”, RODAS DIRECIONAIS

MACIÇAS À FRENTE. APOIO PARA PÉS INDIVIDUAIS, ARTICULÁVEIS E COBERTOS

COM PLÁSTICO INJETADO. APOIO PARA BRAÇOS EM PLÁSTICO, ASSENTO E

ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS EM BUCHA DE NYLON,

PINTURA EPOXI.CAPACIDADE PARA USUÁRIO ATÉ 85 KG.

R$ 430,00 217.980,00 154.800,00 63.180,00 28,98%

1.2

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

270 Und 387,5

CADEIRA HIGIÊNICA: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR 7/8¨ COM PINTURA

ELETROSTÁTICA, ESTRUTURA DE MODO A PERMITIR O SEU ENCAIXE SOBRE UM

VASO SANITÁRIO NORMAL COM ABERTURA FRONTAL, PROVIDAS DE 4 PNEUS

MACIÇOS COM 6”, SENDO AS RODAS DIRECIONAIS ATRÁS. FREIOS BILATERAIS

COM SISTEMA ESTICADOR, APOIO RETRÁTIL PARA OS PÉS, APOIO PARA OS

BRAÇOS FIXOS E EM POLIPROPILENO. ENCOSTO EM NYLON PRETO, PRESENÇA

DE PUNHOS DE CONDUÇÃO.

R$ 209,00 104.625,00 56.430,00 48.195,00 46,06%

1.3

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

18 Und 1.601,25

CADEIRA DE RODAS ESPECIAL: CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO

AERONÁUTICO TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS,

EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA EPOXI; ESTOFAMENTO EM NYLON

ACOCHOADO E RESISTENTE, COM TENCIONAMENTO DE ASSENTO, FIXADO EM

PARAFUSOS; ALMOFADA DE 05 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA

DENSIDADE.

R$ 1.200,00 28.822,50 21.600,00 7.222,50 25,06%

1.4

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

18 Und 2.325,00

CADEIRA DE RODAS ESPECIAL RECLINÁVEL: CONSTRUIDA EM LIGA DE

ALUMINIO AERONÁUTICO TEMPERADO. ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO

RODAS,INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GRAFO; EIXOS DE AÇO

REFORÇADO;PINTURA EPOXI;ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOCHOADO,

ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ALTA DENSIDADE;ESTRUTURA

DOBRÁVEL EM DUPLO X COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR

ARTICULADORES;RODAS TRASEIRAS DE 24” INFLÁVEIS RAIADAS,RODAS

DIANTEIRAS DE 06” MACIÇAS,COM GARFO DE NYLON;FREIOS BILATERAIS,APOIO

DE BRAÇÕ COM REGULAGEM, APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA

DENSIDADE;PEDAL ELEVÁVEL E REMOVÍVEL;ENCOSTO RECLINÁVEL DE 90 ° A

180°. RODAS ANTITOMBO.CAPACIDADE DE 120 KG.

R$ 1.900,00 41.850,00 34.200,00 7.650,00 18,28%

1.5

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

36 Und 2.807,50

CADEIRA DE RODAS ESPECIAL RECLINÁVEL COM TILT: CONSTRUÍDA EM LIGA

ALUMÍNIO AERONAUTICO TEMPERADO. ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO

RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS DE AÇO REFORÇADO.

PINTURA EPOXI. ESTRUTURA MONOBLOCO. RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM

PNEU ANTIFURO DE 16”. RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7” COM GARFO DE

NYLON. SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA “QUICK REALESE” NAS QUATRO

RODAS. FREIOS BILATERAIS SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTOEM

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA

DENSIDADE. REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE. COLETE TORÁCICO DE

QUATRO PONTOS PARA SUSTENTAÇÃO DO TRONCO. POLTRONA FÁCIL

DESMONTAGEM. MANOPLAS INDIVIDUAIS PARA CONDUÇÃO DE TERCEIROS.

APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL. PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO

DE BRAÇO. SUPORTE DE PEDAL REMOVÍVEL. REGULAGEM EM ALTURA E

PROFUNDIDADE. APOIO DE PÉS TIPO PLATAFORMA COM FAIXA DE FIXAÇÃO.

SISTEMA DE RECLÍNIO “TILT” MILIMÁTRICO DA POLTRONA DE 0º A 40º

ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO

QUADRO. SISTEMA DE RECLÍNEO DE ENCOSTO INDEPENDENTE DO ASSENTO DA

POLTRONA DE 0º A 40º COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NO ENCOSTO DA CADEIRA. RODA ANTITOMBO.

R$ 1.900,00 101.070,00 68.400,00 32.670,00 32,32%

1.6

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

18 Und 1.487,50

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM PNEUS INFLÁVEIS:CADEIRA DE RODAS

BÁSICA, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR, PINTURA EPOXI, DOBRÁVEL EM

“X”, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON REFORÇADO E ESTOFADO, RODAS

TRASEIRAS 24” COM PNEUS INFLÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS 6” COM PNEUS

MACIÇOS. APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS. FREIOS BILATERAIS. FAIXA DE

APOIO PARA PANTURRILHAS.

R$ 1.487,50 26.775,00 26.775,00 0 0,00%

1.7

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

36 Und 1.292,50

CARRO AUXILIAR PARA MENORES ESPECIAIS: CARRINHO DOBRÁVEL PARA

TRANSPORTE DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, COM ESTRUTURA TUBULAR EM

AÇO 3/4¨, PROVIDO DE 4 PNEUS MACIÇOS DE 8¨, SENDO AS RODAS DIRECIONAIS À

FRENTE E EIXOS FIXOS ATRÁS.FREIOS NAS RODAS TRASEIRAS. PRESENÇA DE

ASSENTO E ENCOSTO MULTIPOSICIONÁVEIS COBERTOS POR TECIDO DUPLO

ALGODÃO. CINTO DE SEGURANÇA INFERIOR, TALABARTE DUPLO ACOLCHOADO

A NÍVEL DO PEITO, PROTETORES DE CABEÇA LATERAIS ACOLCHOADOS E

AFASTADOR DE PERNAS ACOLCHOADOS.

R$ 890,00 46.530,00 32.040,00 14.490,00 31,14%

Itens Vencedora
Qtd. 

Estimada

LOTE 1

Und
Vr. Unit. 

Estimado - R$
Descrição

Vr. Unit. 

Ofertado - R$
Vr. Estimado

Vr. 

Contratado
Diferença

Economia 

(%)
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1.8

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

9 Und 415

CADEIRA PARA BANHO INFANTIL: ESTRUTURA TUBULAR ¾” PNEUS MACIÇOS DE

6”, RODAS DIRECIONAIS ATRÁS, APOIOS PARA PÉS RETRÁTIL, ASSENTO

SANITÁRIOINFANTIL SEM ABERTURA FRONTAL, ENCOSTO EM NYLON PRETO,

FREIOS BILATERAIS, EIXOS MONTADOS EM BUCHAS, PUNHOS PARA CONDUÇÃO,

SUPORTE PARA URINOL. CAPACIDADE ATÉ 80 KG.

R$ 412,00 3.735,00 3.708,00 27 0,72%

571.387,50 397.953,00 173.434,50 30,35%

2.1

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

40 Und 605,5

CADEIRA DE RODAS COM PNEUS INFLÁVEIS: ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA

3/4”, RODAS PROPULSORAS TRASEIRAS INFLÁVEIS DE 24”, RODAS DIRECIONAIS

MACIÇAS À FRENTE. APOIO PARA PÉS INDIVIDUAIS, ARTICULÁVEIS E COBERTOS

COM PLÁSTICO INJETADO. APOIO PARA BRAÇOS EM PLÁSTICO, ASSENTO E

ENCOSTO EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, EIXOS EM BUCHA DE NYLON,

PINTURA EPOXI.CAPACIDADE PARA USUÁRIO ATÉ 85 KG.

R$ 430,00 24.220,00 17.200,00 7.020,00 28,98%

2.2

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

30 Und 387,5

CADEIRA HIGIÊNICA: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR 7/8¨ COM PINTURA

ELETROSTÁTICA, ESTRUTURA DE MODO A PERMITIR O SEU ENCAIXE SOBRE UM

VASO SANITÁRIO NORMAL COM ABERTURA FRONTAL, PROVIDAS DE 4 PNEUS

MACIÇOS COM 6”, SENDO AS RODAS DIRECIONAIS ATRÁS. FREIOS BILATERAIS

COM SISTEMA ESTICADOR, APOIO RETRÁTIL PARA OS PÉS, APOIO PARA OS

BRAÇOS FIXOS E EM POLIPROPILENO. ENCOSTO EM NYLON PRETO, PRESENÇA

DE PUNHOS DE CONDUÇÃO.

R$ 209,00 11.625,00 6.270,00 5.355,00 46,06%

2.3

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

2 Und 1.601,25

CADEIRA DE RODAS ESPECIAL: CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO

AERONÁUTICO TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS,

EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA EPOXI; ESTOFAMENTO EM NYLON

ACOCHOADO E RESISTENTE, COM TENCIONAMENTO DE ASSENTO, FIXADO EM

PARAFUSOS; ALMOFADA DE 05 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA

DENSIDADE.

R$ 1.200,00 3.202,50 2.400,00 802,5 25,06%

2.4

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

2 Und 2.325,00

CADEIRA DE RODAS ESPECIAL RECLINÁVEL: CONSTRUIDA EM LIGA DE

ALUMINIO AERONÁUTICO TEMPERADO. ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO

RODAS,INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GRAFO; EIXOS DE AÇO

REFORÇADO;PINTURA EPOXI;ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOCHOADO,

ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ALTA DENSIDADE;ESTRUTURA

DOBRÁVEL EM DUPLO X COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR

ARTICULADORES;RODAS TRASEIRAS DE 24” INFLÁVEIS RAIADAS,RODAS

DIANTEIRAS DE 06” MACIÇAS,COM GARFO DE NYLON;FREIOS BILATERAIS,APOIO

DE BRAÇÕ COM REGULAGEM, APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA

DENSIDADE;PEDAL ELEVÁVEL E REMOVÍVEL; ENCOSTO RECLINÁVEL DE 90 ° A

180°. RODAS ANTITOMBO.CAPACIDADE DE 120 KG.

R$ 1.900,00 4.650,00 3.800,00 850 18,28%

2.5

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

4 Und 2.807,50

CADEIRA DE RODAS ESPECIAL RECLINÁVEL COM TILT: CONSTRUÍDA EM LIGA

ALUMÍNIO AERONAUTICO TEMPERADO. ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO

RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO. EIXOS DE AÇO REFORÇADO.

PINTURA EPOXI. ESTRUTURA MONOBLOCO. RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM

PNEU ANTIFURO DE 16”. RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7” COM GARFO DE

NYLON. SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA “QUICK REALESE” NAS QUATRO

RODAS. FREIOS BILATERAIS SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTOEM

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA

DENSIDADE. REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE. COLETE TORÁCICO DE

QUATRO PONTOS PARA SUSTENTAÇÃO DO TRONCO. POLTRONA FÁCIL

DESMONTAGEM. MANOPLAS INDIVIDUAIS PARA CONDUÇÃO DE TERCEIROS.

APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL. PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO

DE BRAÇO. SUPORTE DE PEDAL REMOVÍVEL. REGULAGEM EM ALTURA E

PROFUNDIDADE. APOIO DE PÉS TIPO PLATAFORMA COM FAIXA DE FIXAÇÃO.

SISTEMA DE RECLÍNIO “TILT” MILIMÁTRICO DA POLTRONA DE 0º A 40º

ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO

QUADRO. SISTEMA DE RECLÍNEO DE ENCOSTO INDEPENDENTE DO ASSENTO DA

POLTRONA DE 0º A 40º COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NO ENCOSTO DA CADEIRA. RODA ANTITOMBO.

R$ 1.900,00 11.230,00 7.600,00 3.630,00 32,32%

2.6

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

2 Und 1.487,50

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM PNEUS INFLÁVEIS:CADEIRA DE RODAS

BÁSICA, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR, PINTURA EPOXI, DOBRÁVEL EM

“X”, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON REFORÇADO E ESTOFADO, RODAS

TRASEIRAS 24” COM PNEUS INFLÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS 6” COM PNEUS

MACIÇOS. APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS. FREIOS BILATERAIS. FAIXA DE

APOIO PARA PANTURRILHAS.

R$ 1.487,50 2.975,00 2.975,00 0 0,00%

2.7

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

4 Und 1.292,50

CARRO AUXILIAR PARA MENORES ESPECIAIS: CARRINHO DOBRÁVEL PARA

TRANSPORTE DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, COM ESTRUTURA TUBULAR EM

AÇO 3/4¨, PROVIDO DE 4 PNEUS MACIÇOS DE 8¨, SENDO AS RODAS DIRECIONAIS À

FRENTE E EIXOS FIXOS ATRÁS.FREIOS NAS RODAS TRASEIRAS. PRESENÇA DE

ASSENTO E ENCOSTO MULTIPOSICIONÁVEIS COBERTOS POR TECIDO DUPLO

ALGODÃO. CINTO DE SEGURANÇA INFERIOR, TALABARTE DUPLO ACOLCHOADO

A NÍVEL DO PEITO, PROTETORES DE CABEÇA LATERAIS ACOLCHOADOS E

AFASTADOR DE PERNAS ACOLCHOADOS.

R$ 890,00 5.170,00 3.560,00 1.610,00 31,14%

2.8

VENDRAMINI 

COMERCIO E 

SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS 

EIR

1 Und 415

CADEIRA PARA BANHO INFANTIL: ESTRUTURA TUBULAR ¾” PNEUS MACIÇOS DE

6”, RODAS DIRECIONAIS ATRÁS, APOIOS PARA PÉS RETRÁTIL, ASSENTO

SANITÁRIOINFANTIL SEM ABERTURA FRONTAL, ENCOSTO EM NYLON PRETO,

FREIOS BILATERAIS, EIXOS MONTADOS EM BUCHAS, PUNHOS PARA CONDUÇÃO,

SUPORTE PARA URINOL. CAPACIDADE ATÉ 80 KG.

R$ 412,00 415 412 3 0,72%

 TOTAIS 63.487,50 44.217,00 19.270,50 30,35%

3.1

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

60 PARES 140

MULETA AXILAR: HASTES LEVES DE ALUMÍNIO TUBULAR ANODIZADO PARA USO

PERMANENTE, COM APOIOS AXILARES ANATÔMICOS COM ALMA DE NYLON

REVESTIDA COM POLIURETANO, COM MANOPLAS DE ALTURA REGULÁVEL, COM

HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO AJUSTÁVEL NA SUA ALTURA. PONTEIRA DE

POLIURETANO RESISTENTE (PAR), ADERENTE E FLEXÍVEL.

R$ 140,00 8.400,00 8.400,00 0 0,00%

3.2

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

100 PARES 135

MULETA CANADENSE: HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM

BRAÇADEIRA ARTICULADA EM AÇO INOX COM REGULAGEM E ACOLCHOADA.

PINO DE SEGURANÇA DE BOTÃO REGULÁVEL. PONTEIRA DE POLIURETANO,

ADERENTE, FLEXÍVEL E RESISTENTE.

R$ 120,00 13.500,00 12.000,00 1.500,00 11,11%

3.3

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

60 Und 232,5

ANDADOR DOBRÁVEL ADULTO SEM RODÍZIO: ANDADOR ARTICULADO EM

ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, COM DUPLA BASE DE SUSTENTAÇÃO.

REGULÁVEL NA ALTURA, COM QUATRO PONTEIRAS DE POLIURETANO

RESISTENTES, ADERENTES E FLEXÍVEIS. PEGADORES (MANOPLA) ERGONÔMICOS

EM BORRACHA.

R$ 220,00 13.950,00 13.200,00 750 5,38%

3.4

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

40 PARES 147,33

PALMILHA PLANA DE SILICONE: CONFECCIONADA COM 100% DE SILICONE, COM

DENSIDADE E DUREZA DOSADAS PARA ABSORVER ATÉ 98% DOS IMPACTOS.

ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE CALÇADO.

R$ 140,50 5.893,20 5.620,00 273,2 4,64%

3.5

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

40 Und 214,5

CINTA ELÁSTICA ABDOMINAL: CONFECCIONADA EM ELÁSTICO RESISTENTE,

COSTURAS ALINHADAS COM PONTOS REGULARMENTE DISTRIBUÍDOS, FECHO

EM VELCRO, FORMATO ANATÔMICO, FLEXÍVEL, COMPRESSÍVEL E LAVÁVEL.

R$ 214,50 8.580,00 8.580,00 0 0,00%

3.6

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

60 Und 177,5
CINTA ELÁSTICA LOMBAR: CONFECCIONADA EM ELÁSTICO RESISTENTE, FECHO 

EM VELCRO, FORMATO ANATÔMICO, FLEXÍVEL, COMPRESSÍVEL E LAVÁVEL.
R$ 170,00 10.650,00 10.200,00 450 4,23%

60.973,20 58.000,00 2.973,20 4,88%

 TOTAIS 

LOTE 2

 TOTAIS 

LOTE 3
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4.1

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

54 PARES 592,5

BOTAS ORTOPÉDICAS: BOTA ORTOPÉDICA CONFECCIONADA SOB

MEDIDA/PERSONALIZADA, EM COURO, COM PROTEÇÃO DE MALÉOLOS, SALTO

THOMAS EM LÁTEX COM 8 MM DE ESPESSURA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE,

COM FECHO EM CADARÇO COM CORREIA DE FIXAÇÃO, CANOS ALTOS, COM

BORDA ALMOFADADA, FORRAÇÃO INTERNA EM MATERIAL ANTITRANS PIRANTE.

R$ 320,00 31.995,00 17.280,00 14.715,00 45,99%

4.2

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

108 Und 1.370,00

COLETE ORTOPÉDICO MILWAUKEE: COLETE CONFECCIONADO SOB MEDIDA EM

MESA DE RISER. COM CESTO PÉLVICO ANTERIOR: 1CM DA SÍNFISE PÚBICA ATÉ

1CM DO APÊNDICE XIFÓIDE. AS PARTES LATERAIS CONTORNAM A PELVE ACIMA

DAS CRISTAS ILÍACAS PROLONGANDO-SE POSTERIORMENTE POR CIMA DOS

GLÚTEOS (1/3 INFERIOR). A PARTE SUPERIOR DO COLETE ESTÁ LIGADA

ANTERIORMENTE A CESTA COM UMA BARRA ANTERIOR CENTRAL QUE SE

ESTENDE ATÉ UM COLAR CERVICAL COM2 APOIOS OCCIPITAIS. DOS APOIOS

OCCIPITAIS DESCEM 2 BARRAS PARAVERTEBRAIS QUE UNEM-SE À PARTE

POSTERIOR DO CESTO PÉLVICO. O CESTO PÉLVICO E O COLAR SÃO

CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE 5MM OU 6MM, AS HASTES

ANTERIORES E POSTERIORES EM DURALUMÍNIO, ALMOFADAS ACOLCHOADAS, O

SISTEMA DE FECHAMENTO DO COLAR CERVICAL É FEITO ATRAVÉS DE UMA

PORCA CÔNICA E O DAS HASTES É COM VAQUETA NATURAL, VELCRO E FIVELAS.

R$ 1.003,14 147.960,00 108.339,12 39.620,88 26,78%

4.3

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

9 Und 830

COLETE JEWETT: CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO)

RÍGIDO, COM ALMOFADAS POSTERIORES, ESTERNAL E PUBIANA REVESTIDAS EM

ESPUMA E FECHO EM VELCRO. AS LIGAÇÕES ACONTECEM POR MEIO DE

PARAFUSOS. ELE UTILIZA O PRINCÍPIO DOS 3 PONTOS DE APOIO, PERMITINDO

QUE A COLUNA LOMBAR PERMANEÇA EM LORDOSE.

R$ 500,00 7.470,00 4.500,00 2.970,00 39,76%

4.4

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

36 Und 680

COLETE COMPRESSOR TORÁCICO DINÂMICO: A ESTRUTURA É FEITA EM 

DURALUMÍNIO, COM ALMOFADAS REVESTIDAS COM EVA SOFT PARA OFERECER 

MAIOR CONFORTO AO PACIENTE.SUA REGULAGEM É FEITA ATRAVÉS DE 

PARAFUSOS COMPRESSORES NAS LATERAIS DO COLETE.

R$ 380,02 24.480,00 13.680,72 10.799,28 44,11%

4.5

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

18 Und 1.395,00

COLETE O.T.L.S.: COLETE CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE 5MM, COM 

ALMOFADAS CORRETIVAS ACOLCHOADAS, LOCALIZADAS SEGUNDO INDICAÇÃO 

MÉDICA. PRESENÇA DE FECHAMENTO POSTERIOR COM COURVIN, FIVELAS E 

VELCRO.

R$ 900,00 25.110,00 16.200,00 8.910,00 35,48%

237.015,00 159.999,84 77.015,16 32,49%

5.1

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

6 PARES 592,5

BOTAS ORTOPÉDICAS: BOTA ORTOPÉDICA CONFECCIONADA SOB 

MEDIDA/PERSONALIZADA, EM COURO, COM PROTEÇÃO DE MALÉOLOS, SALTO 

THOMAS EM LÁTEX COM 8 MM DE ESPESSURA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, 

COM FECHO EM CADARÇO COM CORREIA DE FIXAÇÃO, CANOS ALTOS, COM 

BORDA ALMOFADADA, FORRAÇÃO INTERNA EM MATERIAL ANTITRANS PIRANTE.

R$ 320,00 3.555,00 1.920,00 1.635,00 45,99%

5.2

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

12 Und 1.370,00

COLETE ORTOPÉDICO MILWAUKEE: COLETE CONFECCIONADO SOB MEDIDA EM

MESA DE RISER. COM CESTO PÉLVICO ANTERIOR: 1CM DA SÍNFISE PÚBICA ATÉ

1CM DO APÊNDICE XIFÓIDE. AS PARTES LATERAIS CONTORNAM A PELVE ACIMA

DAS CRISTAS ILÍACAS PROLONGANDO-SE POSTERIORMENTE POR CIMA DOS

GLÚTEOS (1/3 INFERIOR). A PARTE SUPERIOR DO COLETE ESTÁ LIGADA

ANTERIORMENTE A CESTA COM UMA BARRA ANTERIOR CEN TRAL QUE SE

ESTENDE ATÉ UM COLAR CERVICAL COM2 APOIOS OCCIPITAIS. DOS APOIOS

OCCIPITAIS DESCEM 2 BARRAS PARAVERTEBRAIS QUE UNEM-SE À PARTE

POSTERIOR DO CESTO PÉLVICO. O CESTO PÉLVICO E O COLAR SÃO

CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE 5MM OU 6MM, AS HASTES

ANTERIORES E POSTERIORES EM DURALUMÍNIO, ALMOFADAS ACOLCHOADAS, O

SISTEMA DE FECHAMENTO DO COLAR CERVICAL É FEITO ATRAVÉS DE UMA

PORCA CÔNICA E O DAS HASTES É COM VAQUETA NATURAL, VELCRO E FIVELAS.

R$ 1.003,14 16.440,00 12.037,68 4.402,32 26,78%

5.3

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

1 Und 830

COLETE JEWETT: CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO)

RÍGIDO, COM ALMOFADAS POSTERIORES, ESTERNAL E PUBIANA REVESTIDAS EM

ESPUMA E FECHO EM VELCRO. AS LIGAÇÕES ACONTECEM POR MEIO DE

PARAFUSOS. ELE UTILIZA O PRINCÍPIO DOS 3 PONTOS DE APOIO, PERMITINDO

QUE A COLUNA LOMBAR PERMANEÇA EM LORDOSE.

R$ 500,00 830 500 330 39,76%

5.4

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

4 Und 680

COLETE COMPRESSOR TORÁCICO DINÂMICO: A ESTRUTURA É FEITA EM

DURALUMÍNIO, COM ALMOFADAS REVESTIDAS COM EVA SOFT PARA OFERECER

MAIOR CONFORTO AO PACIENTE.SUA REGULAGEM É FEITA ATRAVÉS DE

PARAFUSOS COMPRESSORES NAS LATERAIS DO COLETE.

R$ 380,02 2.720,00 1.520,08 1.199,92 44,11%

5.5

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

2 Und 1.395,00

COLETE O.T.L.S: COLETE CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE 5MM, COM

ALMO FADAS CORRETIVAS ACOLCHOADAS, LOCALIZADAS SEGUNDO

INDICAÇÃO MÉDICA. PRESENÇA DE FECHAMENTO POSTERIOR COM COURVIN,

FIVELAS E VELCRO.

R$ 900,00 2.790,00 1.800,00 990 35,48%

26.335,00 17.777,76 8.557,24 32,49%

6.1

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

60 Und 267,5

COLETE PUTTI BAIXO: CONFECCIONADO EM ELÁSTICO RESISTENTE, COM A

PRESENÇA DE BARBATANAS INTERNAS EM DURALUMÍNIO GARANTINDO A

ESTABILIZAÇÃO DA REGIÃO LOMBOSACRA E/OU DORSO – LOMBOSACRA,

PODENDO SER MOLDADAS DE ACORDO COM A ANATOMIA DO CORPO.

ACABAMENTO COM FECHO ADERENTE E FAIXAS ELÁSTICAS, QUE SOBREPOSTAS

AUMENTAM A ESTABILIZAÇÃO.

R$ 240,00 16.050,00 14.400,00 1.650,00 10,28%

6.2

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

60 Und 332,5

COLETE PUTTI ALTO: CONFECCIONADO EM ELÁSTICO RESISTENTE, COM A

PRESENÇA DE BARBATANAS INTERNAS EM DURALUMÍNIO GARANTINDO A

ESTABILIZAÇÃO DA REGIÃO DORSO LOMBAR, PODENDO SER MOLDADAS DE

ACORDO COM A ANATOMIA DO CORPO. ACABAMENTO COM FECHO ADERENTE E

FAIXAS ELÁSTICAS, QUE SOBREPOSTAS AUMENTAM A ESTABILIZAÇÃO.

R$ 300,00 19.950,00 18.000,00 1.950,00 9,77%

6.3

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

30 Und 79,5

ESPALDEIRA ELÁSTICA SIMPLES: CONFECCIONADA COM ELÁSTICO RESISTENTE,

POSSUI FECHAMENTO EM VELCRO. É COMPOSTA DE POLIÉSTER, POLIAMIDA E

ELASTODIENO. POSSUI ALMOFADAS DE ESPUMA PARA AUXILIAR A MANTER OS

OMBROS ERETOS E A POSTURA CORRETA

R$ 70,00 2.385,00 2.100,00 285 11,95%

6.4

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

30 Und 126,75
ESPALDEIRA EM BRIM: CONFECCIONADA EM BRIM RESISTENTE, AJUSTÁVEIS

COM MOLA PLANA DE AÇO E COM FECHAMENTO EM VELCRO.
R$ 120,00 3.802,50 3.600,00 202,5 5,33%

6.5

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

100 Und 62,75

BASTÃO EM ALUMÍNIO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM PONTEIRA DE

POLIURETANO ADERENTE, RESISTENTE, FLEXÍVEL E ANTI-DERRAPANTE, COM

APOIO DE MÃO.

R$ 60,00 6.275,00 6.000,00 275 4,38%

6.6

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

10 Und 97,25

TIPÓIA ACOLCHOADA: CONFECCIONADA EM LONA, COM TIRAS DE NYLON,

FECHO DE PLÁSTICO DE MANIPULAÇÃO EM UMA SÓ MÃO, COM PROTEÇÃO

ACOLCHOADA NO PESCOÇO.

R$ 90,00 972,5 900 72,5 7,46%

49.435,00 45.000,00 4.435,00 8,97%

LOTE 5

LOTE 6

 TOTAIS 

LOTE 4

 TOTAIS 

 TOTAIS 
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7.1

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

200 Und 160,75
COLCHÃO D’ÁGUA: COLCHÃO 100% ÁGUA, COM DIMENSÕES 1,90MX 0,90CM, COM

CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 80KG.
R$ 150,00 32.150,00 30.000,00 2.150,00 6,69%

7.2

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

160 Und 151,25
COLCHÃO CAIXA DE OVO: COLCHÃO CAIXA DE OVO EM ESPUMA MEDINDO 1,90M

X 0,90CM, COM DENSIDADE DE 33
R$ 150,00 24.200,00 24.000,00 200 0,83%

7.3

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

80 Und 203,33

COLCHÃO D'ÁGUA ARTICULADO: FABRICADO EM PVC 100% VIRGEM, ATÓXICO

NA COR AZUL, PVC PNEUMÁTICO DE DUPLA CAMADA, PVC ANTI-CHAMAS, 01

VÁLVULA PARA ÁGUA E 01 VÁLVULA PARA AR, SUPORTA ATÉ 130 KG.

MEDIDA:1,90M X 0,90CM

R$ 200,00 16.266,40 16.000,00 266,4 1,64%

7.4

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

60 Und 56
ALMOFADA CAIXA DE OVO: ALMOFADA QUADRADA CAIXA DE OVO EM ESPUMA

MEDIDA: 38CMX38CM
R$ 55,00 3.360,00 3.300,00 60 1,79%

7.5

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

12 Und 78,75
IMOBILIZADOR DE PUNHO: MUNHEQUEIRA COM 01 TALA, CONFECIONADA EM

NEOPRENE COM AJUSTE EM VELCRO E FIVELAS.
R$ 70,00 945 840 105 11,11%

7.6

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

30 Und 79,5

JOELHEIRA DE NEOPRENE CURTA COM ORIFÍCIO: CONFECCIONADA EM

NEOPRENE REVESTIDO, COM PRESENÇA DE ORIFÍCIO REFORÇADO PARA

PROTEÇÃO DA ÁREA DA PATELA.

R$ 70,00 2.385,00 2.100,00 285 11,95%

79.306,40 76.240,00 3.066,40 3,87%

8.1

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

36 Und 6.600,00

PRÓTESE TRANSTIBIAL: PRÓTESE INDICADA PARA PROTETIZAÇÃO ABAIXO DO

JOELHO, ENDOESQUELÉTICA DO TIPO KBM COM PÉ DO TIPO SACH.

REVESTIMENTO COSMÉTICO EM ESPUMA COM ACABAMENTO INDIVIDUAL DE

ACORDO COM A PERNA CONTRALATERAL.

R$ 4.500,00 237.600,00 162.000,00 75.600,00 31,82%

8.2

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

36 Und 9.275,00

PRÓTESE TRANSFEMURAL: PRÓTESES MODULARES ENDOESQUELÉTICAS COM A

CONEXÃO DA ARTICULAÇÃO JOELHO COM O PÉ REALIZADA POR TUBOS E

ADAPTADORES EM AÇO. O SOQUETE É QUADRILATERAL. A SUSPENSAÇÃO FEITA

ATRAVÉS DE VÁLVULA DE SUCÇÃO, PODENDO SER ASSOCIADA AO CINTO

SALESIANO. JOELHO MONOEIXO COM TRAVA. PÉ SACH.

R$ 6.366,11 333.900,00 229.179,96 104.720,04 31,36%

8.3

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

9 Und 785

FÉRULA DE DENNIS BROWN: CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO, TENDO POR

OBJETIVO MANTER OS MEMBROS INFERIORES EM ROTAÇÃO EXTERNA E

CONTROLAR AS DEFORMIDADES DOS PÉS

R$ 580,00 7.065,00 5.220,00 1.845,00 26,11%

8.4

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

18 PARES 147,5
PALMILHA ORTOPÉDICA ADULTO: CONFECCIONADA EM MICROESPUMA E

ELEVAÇÕESEM MICRO ESPUMA RÍGIDA. MATERIAL LEVE, MACIO E FLEXÍVEL
R$ 80,00 2.655,00 1.440,00 1.215,00 45,76%

8.5

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

27 PARES 125
PALMILHA ORTOPÉDICA INFANTIL: CONFECCIONADA EM MICROESPUMA E

ELEVAÇÕESEM MICRO ESPUMA RÍGIDA. MATERIAL LEVE, MACIO E FLEXÍVEL
R$ 80,00 3.375,00 2.160,00 1.215,00 36,00%

 TOTAIS 584.595,00 399.999,96 184.595,04 31,58%

9.1

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

4 Und 6.600,00

PRÓTESE TRANSTIBIAL: PRÓTESE INDICADA PARA PROTETIZAÇÃO ABAIXO DO

JOELHO, ENDOESQUELÉTICA DO TIPO KBM COM PÉ DO TIPO SACH.

REVESTIMENTO COSMÉTICO EM ESPUMA COM ACABAMENTO INDIVIDUAL DE

ACORDO COM A PERNA CONTRALATERAL.

R$ 4.500,00 26.400,00 18.000,00 8.400,00 31,82%

9.2

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

4 Und 9.275,00

PRÓTESE TRANSFEMURAL: PRÓTESES MODULARES ENDOESQUELÉTICAS COM A

CONEXÃO DA ARTICULAÇÃO JOELHO COM O PÉ REALIZADA POR TUBOS E

ADAPTADORES EM AÇO. O SOQUETE É QUADRILATERAL. A SUSPENSAÇÃO FEITA

ATRAVÉS DE VÁLVULA DE SUCÇÃO, PODENDO SER ASSOCIADA AO CINTO

SALESIANO. JOELHO MONOEIXO COM TRAVA. PÉ SACH.

R$ 6.366,11 37.100,00 25.464,44 11.635,56 31,36%

9.3

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

1 Und 785

FÉRULA DE DENNIS BROWN: CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO, TENDO POR

OBJETIVO MANTER OS MEMBROS INFERIORES EM ROTAÇÃO EXTERNA E

CONTROLAR AS DEFORMIDADES DOS PÉS

R$ 580,00 785 580 205 26,11%

9.4

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

2 PARES 147,5
PALMILHA ORTOPÉDICA ADULTO: CONFECCIONADA EM MICROESPUMA E

ELEVAÇÕESEM MICRO ESPUMA RÍGIDA. MATERIAL LEVE, MACIO E FLEXÍVEL
R$ 80,00 295 160 135 45,76%

PALMILHA ORTOPÉDICA INFANTIL: CONFECCIONADA EM MICROESPUMA E

ELEVAÇÕESEM MICRO ESPUMA RÍGIDA. MATERIAL LEVE, MACIO E FLEXÍVEL

64.955,00 44.444,44 20.510,56 31,58%

10.1

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

7 PARES 4.266,67

ÓRTESE LONGA EM POLIPROPILENO COM APOIO ISQUIÁTICO: CONFECCIONADO

EM POLIPROPILENO, DURALUMÍNIO, AÇO INOX E VELCRO. JOELHO COM

BLOQUEIO SUIÇO, QUE É DESTRAVADO QUANDO TOCADO PELO ASSENTO DA

CADEIRA. PODE SER UTILIZADO COM CALÇADOS COMUM OU TÊNIS.

R$ 3.799,00 29.866,69 26.593,00 3.273,69 10,96%

10.2

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

11 PARES 949,5

TUTOR CURTO COM PAR DE BOTAS: CONFECCIONADO A PARTIR DE UM MOLDE,

EM DURALUMÍNIO, VELCRO E COURVIN. ACOPLADO A UM PAR DE BOTAS. A

ARTICULAÇÃO DO TORNOZELO PODE SER PRESCRITO COM DIFERENTES

BLOQUEIOS, ANTI-EQUINO, ANTI-CALCÂNEO, 85°-90°, LIVRE OU FIXO.

R$ 849,00 10.444,50 9.339,00 1.105,50 10,58%

10.3

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

18 Und 2.675,00

TUTOR LONGO UNILATERAL COM OU SEM CINTO: PÉLVICO CONFECCIONADO EM

DURALUMÍNIO OU POLIPROPILENO, AÇO INOX, COURO E VELCRO PARA

DEAMBULAÇÃO E ORTOSTATISMO EM PACIENTES COM PARALISIA DOS

MEMBROS INFERIORES. CINTO PÉLVICO RÍGIDO OU SEMI-RÍGIDO. OS

MOVIMENTOS DOS QUADRIS, JOELHOS E TORNOZELOS PODEM SER LIVRES,

LIMITADOS OU BLOQUEADOS. PODE SER PRESCRITO COM GOTEIRAS DE

POLIPROPILENO ACOPLADOS, PERMITINDO O USO COM TÊNIS OU BOTAS.

R$ 1.749,00 48.150,00 31.482,00 16.668,00 34,62%

10.4

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

14 Und 997,5

ÓRTESE PARA GENOVALGO/VARO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,

ESTICADOR PARA VARIZAÇÃO OU VALGIZAÇÃO DA ÓRTESE, FECHO EM VELCRO.

FORRADO COM EVA.

R$ 899,00 13.965,00 12.586,00 1.379,00 9,87%

102.426,19 80.000,00 22.426,19 21,89%

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

3 PARES

LOTE 8

LOTE 9

135 36,00%

LOTE 10

 TOTAIS 

125 R$ 80,00 375 2409.5

LOTE 7

 TOTAIS 

 TOTAIS 
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11.1

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

1 PARES 4.266,67

ÓRTESE LONGA EM POLIPROPILENO COM APOIO ISQUIÁTICO:CONFECCIONADO

EM POLIPROPILENO, DURALUMÍNIO, AÇO INOX E VELCRO. JOELHO COM

BLOQUEIO SUIÇO, QUE É DESTRAVADO QUANDO TOCADO PELO ASSENTO DA

CADEIRA. PODE SER UTILIZADO COM CALÇADOS COMUM OU TÊNIS.

R$ 3.799,00 4.266,67 3.799,00 467,67 10,96%

11.2

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

1 PARES 949,5

TUTOR CURTO COM PAR DE BOTAS: CONFECCIONADO A PARTIR DE UM MOLDE,

EM DURALUMÍNIO, VELCRO E COURVIN. ACOPLADO A UM PAR DE BOTAS. A

ARTICULAÇÃO DO TORNOZELO PODE SER PRESCRITO COM DIFERENTES

BLOQUEIOS, ANTI-EQUINO, ANTI-CALCÂNEO, 85°-90°, LIVRE OU FIXO.

R$ 849,00 949,5 849 100,5 10,58%

11.3

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

2 Und 2.675,00

TUTOR LONGO UNILATERAL COM OU SEM CINTO: PÉLVICO CONFECCIONADO EM

DURALUMÍNIO OU POLIPROPILENO, AÇO INOX, COURO E VELCRO PARA

DEAMBULAÇÃO E ORTOSTATISMO EM PACIENTES COM PARALISIA DOS

MEMBROS INFERIORES. CINTO PÉLVICO RÍGIDO OU SEMI-RÍGIDO. OS

MOVIMENTOS DOS QUADRIS, JOELHOS E TORNOZELOS PODEM SER LIVRES,

LIMITADOS OU BLOQUEADOS. PODE SER PRESCRITO COM GOTEIRAS DE

POLIPROPILENO ACOPLADOS, PERMITINDO O USO COM TÊNIS OU BOTAS.

R$ 1.749,00 5.350,00 3.498,00 1.852,00 34,62%

11.4

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

2 Und 997,5

ÓRTESE PARA GENOVALGO/VARO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, 

ESTICADOR PARA VARIZAÇÃO OU VALGIZAÇÃO DA ÓRTESE, FECHO EM VELCRO. 

FORRADO COM EVA.

R$ 899,00 1.995,00 1.798,00 197 9,87%

12.561,17 9.944,00 2.617,17 20,84%

12.1

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

60 Und 342,25

SUTIÃ COM PRÓTESE MAMÁRIA: SUTIÃ DE COTTON PARA SUSTENTAÇÃO DE

PRÓTESE MAMÁRIA DE SILICONE, COM ENCAIXE DISCRETO EM SEU INTERIOR

QUE FACILITA A ADAPTAÇÃO DA USUÁRIA, PERMITINDO QUE A MESMA REALIZE

SUAS ATIVIDADES COM MAIS CONFORTO E SEGURANÇA. COM PRÓTESE

MAMÁRIA EXTERNA DE SILICONE.

R$ 257,00 20.535,00 15.420,00 5.115,00 24,91%

12.2

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

16 Und 69,67
COLAR CERVICAL DE ESPUMA: CONFECCIONADO COM CAPA ATOALHADA E

ESPUMA ESPONJADA COM FEIXES EM VELCRO.
R$ 60,00 1.114,72 960 154,72 13,88%

21.649,72 16.380,00 5.269,72 24,34%

13.1

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

12 Und 947,5
ÓRTESE TIPO SARMIENTO: ÓRTESE GENOPODÁLICA BIVALVADA TIPO

SARMIENTO, CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO RÍGIDO (POLIPROPILENO).
R$ 920,00 11.370,00 11.040,00 330 2,90%

13.2

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

20 PARES 929,38
TALA DE POLIPROPILENO 90°: ÓRTESE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO,

TIRAS EM VELCRO E PROTEÇÃO EM EVA NAS REGIÕES DE CONTATO.
R$ 929,35 18.587,60 18.587,00 0,6 0,00%

13.3

ORTOBRAL - 

ORTOPEDIA 

TECNICA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO

12 Und 3.700,00

PRÓTESE SYME: CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA COM OU SEM

CARTUCHO EM BORRACHA POLIFÓRMIO, COM PÉ OU ADAPTAÇÃO DO PÉ

DEPENDENDO DO NÍVEL DE AMPUTAÇÃO.

R$ 3.517,75 44.400,00 42.213,00 2.187,00 4,93%

74.357,60 71.840,00 2.517,60 3,39%

1.948.484,28 1.421.796,00 526.688,28 27%

0

LOTE 11

 TOTAIS 

 TOTAIS 

LOTE 12

LOTE 13

 TOTAIS 

SUB-TOTAIS -------------->

VLR NÃO ADQUIRIDO--------------->

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do Pregoeiro e membros 
da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelo Ato N° 523/2017-SECOG, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 129/2017 - 
SME: registro de preço para futuros e eventuais serviços de locações de veículos, destinados ao transporte de gêneros alimentícios para o setor de merenda 
escolar e outros serviços da Secretaria Municipal da Educação, conforme especificações e quantitativos contidos no anexo 01, parte integrante do Edital, 
tendo como resultado dos ITENS a tabela abaixo. Adjudicado em 05 de fevereiro de 2018 e homologado em 05 de fevereiro de 2018. Central de Licitações 
do Município de Sobral, em 07 de fevereiro de 2018. Rodolpho Araújo de Morais - PREGOEIRO.

Locação de veículo, tipo caminhão Baú, destinado ao 

transporte de alimentos e outros gêneros para o setor de 

merenda escolar, sendo: Caminhão baú com proteção 

(constituído de materiais de fácil limpeza e desinfecção); 

Capacidade de carga útil para 4.500 kg; Quilometragem 

livre, no mínimo 140 km por dia; Reposição total de 

peças, despesas com manutenção preventiva e corretiva, 

motorista e combustível por conta da CONTRATADA; 

Com jornada de 08 (oito) horas diárias de serviço na 

Sede ou Distrito, obedecendo o intervalo de 02 (duas) 

horas para almoço e repouso, e de segunda à sexta. Ou 

seja: 07h às 11h e de 13h às 17h; Modelo e fabricação a 

partir de 2012; Motor diesel, ar condicionado, direção 

hidráulica, toca cd, capacidade para 03(três) passageiros 

incluindo o motorista. Documentação em dia, taxas e 

licenciamento do veículo por conta da CONTRATADA.

Locação de veículo, tipo caminhão Baú, destinado ao 

transporte de alimentos e outros gêneros para o setor de 

merenda escolar, sendo: Caminhão baú com proteção 

(constituído de materiais de fácil limpeza e desinfecção); 

Capacidade de carga útil para 7.500 kg; Quilometragem 

livre, no mínimo 140 km por dia; Reposição total de 

peças, despesas com manutenção preventiva e corretiva, 

motorista e combustível por conta da CONTRATADA; 

Com jornada de 08 (oito) horas diárias de serviço na 

Sede ou Distrito, obedecendo o intervalo de 02 (duas) 

horas para almoço e repouso, e de segunda à sexta. Ou 

seja: 07h às 11h e de 13h às 17h; Modelo e fabricação a 

partir de 2012; Motor diesel, ar condicionado, direção 

hidráulica, toca cd, capacidade para 03(três) passageiros 

incluindo o motorista. Documentação em dia, taxas e 

licenciamento do veículo por conta da CONTRATADA.

Itens Vencedora
Quant. 

Estimada

Quant. De 

Veículos
Und

Vr. Unit. Estimado por 

veículo
Descrição

Vr. Unit. Ofert por 

veículo
Vr. Estimado Vr. Contratado Diferença Economia (%)

ITENS

1

A. ELIETE 

R. LOPES - 

ME

384 2 Diária R$ 393,33 R$ 312,49 R$ 302.077,44 R$ 239.992,32 R$ 62.085,12 20,55%

2
J OSMAR 

AGUIAR ME
384 2 Diária R$ 480,00 R$ 475,75 R$ 368.640,00 R$ 365.376,00 R$ 3.264,00 0,89%
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Locação de veículo, tipo caminhão Baú ISOTÉRMICO 

com câmara frigorífica até 15 graus, destinado ao 

transporte de alimentos como carne, frango e polpa de 

frutas e ou-tros gêneros alimentícios para o setor de 

merenda escolar.Caminhão baú equipado com câmara 

frigorifica (constituído de materiais de fácil limpeza e 

desinfecção); Capacidade de carga útil para 7.500kg;

Quilometragem livre, no mínimo 180 km por dia; 

Reposição total de peças, despesas com manutenção 

preventiva e corretiva, motorista e combustível por conta 

da CONTRATADA; Com jornada de 08 (oito) horas 

diárias de serviço na Sede ou Distrito, obedecendo ao 

intervalo de 02 (duas) horas para almoço e repouso, e de 

segunda à sexta. Ou seja: 07h às 11h e de 13h às 17h; 

Modelo e fabricação a partir de 2013;Motor diesel, ar 

condicionado, direção hidráulica, toca cd, capacidade 

para 03 (três) passageiros incluindo o motorista. 

Documentação em dia, taxas e licencia-mento do veículo 

por conta da CONTRATADA.

R$ 832.316,64 R$ 766.967,52 R$ 65.349,12 7,85%

3
J OSMAR 

AGUIAR ME
240 1 Diária R$ 673,33 R$ 673,33 R$ 161.599,20 R$ 161.599,20

TOTAIS

 R$             -   0,00%

RESOLUÇÃO Nº 01/2018 – CMDCA/SOBRAL - “O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
RESOLVE APROVAR: A VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE 
POLÍTICAS SOCIAIS “PARA FUNDAÇÃO ABRINQ - PROGRAMA 
PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA (PPAC)”. O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sobral- CE, no uso das 
atribuições que lhe confere a lei municipal nº 239/99, de 06 de dezembro 
de 1999. Considerando a deliberação unânime da plenária do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará, adotada 
em sua Reunião Extraordinária realizada em 30 de janeiro do corrente 
ano. RESOLVE APROVAR: Artigo 1º - A Validação do Questionário de 
Políticas Sociais “Para Fundação Abrinq - Programa Prefeito Amigo da 
Criança (PPAC)”. Registre-se, Publique-se. Sobral, 30 de janeiro de 
2018. Savanya Shell de Oliveira Sousa - Presidente do CMDCA. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE NA DATA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018. 
Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito na Sala de 
Reuniões da Casa Cidadão, às oito horas, realizou-se a 1ª Reunião 
Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. PAUTAS: 1) Apresentação do questionário para validação 

de Políticas Sociais - “Promoção de Vidas Saudáveis para fundação 
Abrinq - Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC) 2017/2020”. 
Estiveram presentes à reunião os (as) seguintes Conselheiros (as): 
TITULARES: Savanya Shell de Oliveira Sousa (Presidente do 
CMDCA), Fernanda Maria Matias Souza (Secretaria de Cultura, 
Juventude, Esporte e Lazer), Shyrlane do Nascimento Souza 
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Daniele Pontes 
Passos (Secretaria de Educação). SUPLENTES: Rovângela Domingues 
Neves (Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento 
Econômico), Andreyssa Aguiar Magalhães (Secretaria de Direitos 
Humanos, Habitação e Assistência Social). CONVIDADOS: Jane 
Mesquita (Articuladora do SELO UNICEF). A Presidente do CMDCA 
saudou a todos os presentes. Em seguida deu a palavra a Srª Jane 
Mesquita, onde a mesma deu início a sua apresentação dos mapas de 
preenchimento 2017-2020 do Orçamento Criança e Adolescente - OCA 
que é uma metodologia que permite analisar, de forma mais clara e 
desagregada, o gasto público com crianças e adolescentes do município. 
Onde dentro dele existem os eixos: OCA - Saúde, OCA - Educação e o 
OCA - Proteção. Dando sequência, a mesma apresentou os mapas de 
Políticas Sociais com priorização na Promoção de Vida Saudáveis, 
Acesso a Educação de Qualidade, Proteção em Situação de Risco. 
Finalizando com o Consolidado, o Colegiado com unanimidade aprova 
os mapas preenchidos para validação. Nada mais a tratar a Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Cesarina Taciana 
Santos Aragão secretária executiva deste Conselho lavrei a presente ata, 
que depois de lida, analisada e aprovada por este Conselho, será assinada 
por quem de direito. Sobral, 30 de janeiro de 2018. Savanya Shell de 
Oliveira Sousa - Presidente do CMDCA. 

OUTRAS PUBLICAÇÕES

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE SOBRAL - CMDCA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
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