
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
www.santanadavargem.mg.gov.br 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 
 

 

 
 EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 
REGISTRO DE PREÇO - MENOR PREÇO POR ITEM  
 

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – MG, mediante o pregoeiro 

designado pela Portaria nº 053/2019 de 07 de maio de 2019 e posteriores alterações Sr. 

Dionata Luis Ferreira Barbosa, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará 

realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 

por item, a fim de selecionar proposta objetivando a Aquisição de materiais odontológicos 

permanentes e de consumo. 

 A abertura da sessão será às 10:00 horas, do dia 28 de junho de 2019, 
quando serão recebidos os envelopes, documentação e proposta, relativos à licitação, 
e credenciados os representantes das empresas licitantes, ou caso não haja 
expediente nesta data, no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local aqui 
mencionados. 

 O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 

10.520/02, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como o 

Decreto Municipal 30/2017 (que regulamenta o SRP na modalidade pregão), Lei 

complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal nº 1.235 de 21 de fevereiro 

de 2011 (estabelecem normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte) e pelas demais normas e 

condições estabelecidas neste edital.  

 Este edital poderá ser adquirido por qualquer interessado, através do endereço 

www.santanadavargem.mg.gov.br, no menu “Licitações”,  ou no Setor de Compras, situado 

na Praça Padre João Maciel Neiva, nº 15, Centro, no horário das 07h30min às 11h00 e das 

12h00 às 16h30min. 

 

I - DO OBJETO 

 

1.1 O objeto deste Pregão é a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PERMANENTES E DE CONSUMO, detalhado no Anexo I do Edital. 

1.2 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

1.2.1 ANEXO I – Termo de Referência; 

1.2.2 ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial 

1.2.3 ANEXO III – declaração de pleno atendimento; 
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1.2.4 ANEXO IV – modelo de procuração para o credenciamento 

1.2.5 ANEXO V – modelo de declaração que não emprega menor 

1.2.6 ANEXO VI – modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo 

1.2.8 ANEXO VII – minuta da Ata de Registro de Preço. 

 

II – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 Poderão participar da Licitação as licitantes devidamente cadastradas no município ou 

não, observando a necessária qualificação. 
2.2 Poderão participar deste pregão empresas cujo objeto social seja compatível com o 

objeto licitado através deste edital e, também: 

2.2.1 Estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste 

edital e respectivos Anexos; 

2.3 As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste edital, 

02 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 01, sua “PROPOSTA 

COMERCIAL”, e no envelope nº 02, a “DOCUMENTAÇÃO” comprobatória da habilitação 

conforme solicitado neste Edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, além 

da razão social, CNPJ e endereço, os seguintes dizeres: 

 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 
Envelope nº 01 - “PROPOSTA COMERCIAL” 
Processo Licitatório nº 042/2019 
Pregão Registro de Preços nº 015/2019 

Licitante:  

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

 
 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 
Envelope nº 02 “DOCUMENTAÇÃO” 
Processo Licitatório nº 042/2019 
Pregão Registro de Preços nº 015/2019 

Licitante:  

Endereço: 

Telefone: 
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 E-mail: 

 
2.4 – Além da documentação relacionada, conforme exigência do item anterior, as licitantes 
interessadas em participar do presente pregão deverão apresentar uma 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(conforme Anexo lll), sob pena de desclassificação e consequente impedimento para 

participar da sessão do referido Pregão.  
2.4.1 A DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO deverá estar de acordo com modelo estabelecido no Anexo IlI. 

2.4.2 A DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, referida no item anterior, deverá ser entregue juntamente com os 

documentos necessários para realização do Credenciamento, fora dos envelopes 

“PROPOSTA COMERCIAL“ e “DOCUMENTAÇÃO”. 

2.5 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas nas seguintes condições: 

a- Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou 

em liquidação; 

b- Que estejam com o direito de licitar e contratar com qualquer dos órgãos da 

Administração Pública, suspensa ou por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

c- Que estejam reunidas em consórcio ou cooperativa; controladas, coligadas ou 

subsidiárias entre si; 

d- Estrangeiras que não funcionam neste País. 

 

III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1 Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, o 

representante da proponente entregará a(o) PREGOEIRA(O) documento que o credencie 

para participar do aludido procedimento, respondendo por sua representada e 

representando-a, devendo, ainda, identificar-se e exibir cópia da Carteira de Identidade ou 

outro documento equivalente, com fotografia. 

3.1.1 A PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO, no caso de procurador a empresa, 
(conforme modelo estabelecido no Anexo lV) ou o CONTRATO SOCIAL, no caso de 
representante legal da empresa, em ambos os casos deverá ser apresentado fora dos 
Envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação”. 
3.1.2 Cédula de Identidade dos sócios autenticada ou cópia simples mediante apresentação 

dos originais para autenticação pela(o) pregoeira(o) ou qualquer membro da comissão de 

licitações. 
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3.2 – No horário previsto, os interessados e seus representantes deverão estar devidamente 

credenciados por instrumento público de procuração, ou por instrumento particular 
com firma reconhecida, com poderes específicos para formular ofertas e lances de 
preços, interpor recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome do proponente, além de cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social, que 
demonstre os poderes que detém o outorgante; e sendo sócio, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 
direitos de assumir obrigações decorrentes de tal investidura.  
3.2.1 Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, impõe-se a 

comprovação da capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário através 

da apresentação do contrato / estatuto social da empresa. 

3.2.2 Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de 

procuração ou instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto / 
contrato social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.3 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.  

3.4 A ausência do representante devidamente credenciado importará a imediata exclusão da 

licitante na etapa de lances verbais.  

3.5 As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de 

abertura dos envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a 

realização dos trabalhos. 

3.6 Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos 

necessários à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante 

do licitante. 

3.7 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular conforme item 4.2, sempre acompanhado do contrato social ou outro 

instrumento constitutivo da eventual proponente, diretamente vinculado à correspondente 

natureza jurídica, com poderes específicos para, além de representar a proponente em 

todas as etapas / fases do PREGÃO. 

3.8 Após o credenciamento dos participantes a(o) pregoeira(o) declarará aberta a 
sessão e não mais serão aceitos novos participantes no certame; a(o) Pregoeira(o) 
receberá dos licitantes presentes a DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo II, a Certidão comprovando 
ser MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, deste edital, e os 
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envelopes de PROPOSTA COMERCIAL e DOCUMENTAÇÃO. 
 
3.9 Na hipótese de necessidade de continuação da sessão, para conclusão do certame, 

será permitida a substituição do representante credenciado, desde que, na data e hora 

previamente acordada, o novo representante esteja munido de toda documentação, 

referente ao item III deste edital , assim como uma declaração expressa do motivo da 

substituição, assinada pelo responsável legal da empresa licitante. 

 

IV – PROPOSTA COMERCIAL 

 
4.1 A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser ofertado, 

rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, não se 

admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 

a. A “Proposta” deverá estar digitada em arquivo digital que será fornecido pelo setor de 

licitações após solicitação via e-mail no seguinte endereço 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br, com cópia em mídia digital (CD ou pendrive) que 

ficará retido e será anexado ao processo licitatório e também digitada e impressa em uma 

via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última folha e 

rubricada as demais, sob pena de desclassificação. 

b. Número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório; 

c. Razão social do licitante, endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do 

telefone, fac-símile e e-mail, quando houver. 

d. Planilha de preço ofertado. 

e. Prazo de validade que deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data 

de sua apresentação; 

4.2 Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições constantes do 

Termo de Referência, Anexo I, devendo estar previstos todos os custos com tributos, taxas, 

fretes e seguros, bem como demais despesas incidentes ou necessárias à efetivação do 

objeto deste processo.  

4.3 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) 

ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, ou MEI 

que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha 

interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada, 

deverá declarar, em campo próprio, no sistema eletrônico, sua condição de ME, EPP e MEI.  

4.3.1 O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e 

administrativamente. 
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4.4 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação 

para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.  

4.5 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação da 

validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso 

persista o interesse desta Administração;  

4.6 A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem 

anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.  

4.7 Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, 

no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

4.8 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no Pregão, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.  

4.9 O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 

atendimento às exigências previstas neste Edital.  

4.10 A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a(o) 

pregoeira(o), antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceita(o) pela(o) pregoeira(o). 

4.11 Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à 

execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de 

Santana da Vargem. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do 

objeto deste será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a 

licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 

 

V – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES 

 
5.1 – No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

5.1.1 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo 

estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 

documentos de habilitação.  

5.1.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope “proposta”, estará encerrado o 

credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no 

certame.  

5.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o critério MENOR PREÇO 
POR ITEM. 
5.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:licitacao@santanadavargem.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
www.santanadavargem.mg.gov.br 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 
 

 

desistente às penalidades constantes deste edital. 

5.4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios:  

a. Seleção da proposta de menor preço; 

b. A(o) pregoeira(o) procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e 

classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de 

menor preço; 

c. A(o) pregoeira(o) poderá determinar a participação de todos os proponentes, quaisquer 

que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas, objetivando ampliar a concorrência; 

5.5 – A(o) Pregoeira(o) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 

demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

empate de preços. 

5.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 

lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 

completa da ordem de lances. 

5.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço. 

5.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances. 

5.8 – A(o) Pregoeira(o) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço. 

5.9 - Após a negociação, se houver, a(o) Pregoeira(o) examinará a aceitabilidade do menor 

preço decidindo motivadamente a respeito. 

5.9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços constantes do termo de referência e 

da planilha de trabalho constantes destes autos. 

5.10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

5.11 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

5.12 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, a(o) Pregoeira(o) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará 

com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 

cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

5.13 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
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escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

5.14 – Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, a(o) pregoeira(o) fará a 

correção dos cálculos e a proposta será aceita mediante expresso consentimento do 

proponente. Caso contrário, a proposta será desclassificada. 

5.15 – A(o) Pregoeira(o) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado 

pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a 

respeito. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 

neste edital, a proposta será desclassificada. 

5.16 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital. 

5.17 – Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro e licitantes 

presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, 

sendo-lhe facultado este direito. 

5.18 – Serão desclassificadas as propostas que:  

a) não atenderem as disposições contidas neste edital;  

b) apresentarem preço superestimado, incompatível com os preços de mercado;  

c) contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito 

de linguagem desde que sejam capazes de dificultar o julgamento;  

 

VI – DOCUMENTAÇÃO 

 
6.1 - O envelope nº 02 HABILITAÇÃO, deverá conter em seu interior os documentos 

relacionados abaixo em uma via, com cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais: 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
6.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual;  

6.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

6.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

6.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:licitacao@santanadavargem.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
www.santanadavargem.mg.gov.br 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 
 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
(Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30) 

 
6.1.5 Comprovação por meio da emissão de pessoa jurídica de direito público ou privado de 

Atestado de Capacidade Técnica e anexo nota fiscal do referido serviço prestado, que 

demonstre a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação; 

6.1.6 O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá 

ser apresentada com firma reconhecida do autor da assinatura, sob pena de inabilitação. 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA 
(Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30) 

 
6.1.7 Certidão Negativa de Falência e de Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, datada 

de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para a realização da sessão 

pública do PREGÃO; 

 

HABILITATAÇÃO FISCAL 
(Lei 8.666/93, art. 27, IV) 

 
6.1.8 Prova de regularidade junto à Fazenda Federal - Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e à Seguridade Social (INSS); 

6.1.9 Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação; 

6.1.10 Prova de regularidade junto à Fazenda do Município sede do licitante: Certidão 

Negativa de Débito; 

6.1.11 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito; 

6.1.12 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 

TRABALHO DE MENORES 
(Lei 8.666/93, art. 27, V) 

 
6.1.13 – Declaração de que não emprega menores. Cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: o modelo contido no ANEXO V 
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6.1.14 – Comprovação da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a 

administração: fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO VI. 
 

6.2 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

VII – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
7.1 O prazo para assinatura da ATA é de até cinco dias, contados da data da convocação, 

sob pena de o adjudicatário decair do direito de fazê-lo e incorrer em multa de até 5% do 

preço total o contrato. 

7.1.1 A convocação para assinatura da Ata será enviada para o email apresentado na 

proposta escrita.  

7.2 Decorrido o prazo de assinatura da Ata sem manifestação do adjudicatário, é facultado 

ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, 

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive 

quanto aos preços, devidamente atualizados, se for o caso, ou revogar a licitação. 

7.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

7.4 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem. 

7.5 É admitida a prorrogação da vigência da Ata, quando a proposta continuar se mostrando 

mais vantajosa. 

7.6 O prazo de validade da Ata de Registro de Preço é de 12 meses, a contar da sua 

assinatura. 

 

VIII - DO CONTRATO 

 
8.1 A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada pela 

expedição do Contrato ou algum dos instrumentos equivalentes (art. 62, caput, da Lei nº 
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8.666/1993), aplicando-se, no que couber relativamente à "carta contrato", à "nota de 

empenho de despesa", à "autorização de compra", à "ordem de execução de serviço" ou 

outros instrumentos hábeis o disposto no art. 55 da mesma Lei.  

8.2 Após a fase de Registro de Preço, a Administração convocará o vencedor, ou 

vencedores, para assinar a Ata de Registro de Preço, o contrato ou retirar o instrumento 

equivalente (carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem 

de execução de serviço - art. 62, caput, da Lei nº 8.666/1993) no prazo estabelecido. 

8.3 Os contratos acaso firmados poderão ter sua vigência prorrogada na forma do art. 57 da 

Lei nº 8.666/1993. 

 

IX – SANÇÕES 

 
9.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência da adjudicatária. Não sendo aceitas as justificativas pelo Município de 

Santana da Vargem, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as 

seguintes sanções: 

a. Advertência. 

b. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total 

estimado da ata, pela recusa em assiná-la no prazo máximo de 02 (dois) dias após 

regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 

da Lei Federal n° 8.666/93; 

c. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o 

valor total estimado da ata, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na 

entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

d. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total 

estimado da ata pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a 

inexecução parcial do mesmo. 

e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração de 

Santana da Vargem - MG pelo período de até 05 (cinco) anos. 

9.2 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação 

de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive a 

responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à 

Administração, sanções civis e penais entre outras. 

9.3 A multa deverá ser recolhida para o Município de Santana da Vargem, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação. 

9.4 O valor da multa poderá ser compensado nos créditos porventura havidos junto a 

Administração Municipal. 
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9.5 À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a 

ata, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, 

ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar a execução da ata, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Santana da Vargem pelo 

período de até (05) cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, na Ata e nas 

normas legais pertinentes. 

9.6 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas 

ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

9.7 Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 

contraditório e a ampla defesa. 

9.8 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

9.8.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

9.8.2 não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

9.8.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; e 

9.9 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão 

gerenciador. 

 

X – ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

 
10.1 - É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos 
sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a 

solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da 

reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

10.1.1 – Os esclarecimentos pretendidos serão dirigidos a(o) Pregoeira(o), com 

encaminhamento através de protocolo no setor respectivo da Prefeitura Municipal de 

Santana da Vargem. 

10.1.1.1 - Poderão ser encaminhados para o e-mail licitacao@santanadavargem.mg.gov.br, 

os pedidos de esclarecimento até 48 horas antes da data fixada para recebimento das 

propostas, desde que devidamente identificado o representante ou empresa solicitante, para 

o devido envio da resposta. 

10.1.2 – Não serão respondidos questionamentos orais (através de telefone). 

10.1.3. Os esclarecimentos poderão ser prestados no prazo de 24 (vinte quatro) horas, a 
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contar do recebimento, dede que atendido os requisitos do item 10.1.1.1. 

 

XI - PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
11.1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 

impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo 

de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

11.1.1 – A impugnação ou pedido de providências será dirigido ao pregoeiro e encaminhada 

através de protocolo no setor específico da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. 

11.1.1.1 A impugnação poderá ser encaminhada para o e-mail:  

licitacao@santandavargem.mg.gov.br, porém só será apreciada se for encaminhada 

fisicamente via correio ou protocolada no setor de protocolo localizado na Praça Padre 

João Maciel Neiva, 15, Santana da Vargem – MG, no prazo 48h do envio do email, e 

respeitado o prazo legal estipulado no item 11.1.  

11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 

autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 24 (vinte quatro) horas, a 

contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de 

comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 

11.1.4. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que 

implique em modificações do ato convocatório do PREGÃO, além das alterações 

decorrentes, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de 

nova data para a realização do certame.  

 

XII – RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
12.1 - Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO 

ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) 

manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 

12.2 - Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase / 

procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e 

motivadamente a respeito, através de protocolo no setor específico da Prefeitura Municipal 

de Santana da Vargem, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando 

memorial no prazo de 03 (três) dias, a contar da ocorrência. 

12.3 - As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra razões 

em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 

12.4 - Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para 
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tanto, a(o) PREGOEIRA(O) examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou 

encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão. 

12.5 - Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço e horários previstos neste EDITAL. 

12.6 - O recurso contra decisão da(o) pregoeira(o) não terá efeito suspensivo, sendo que 

seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

XIII – ADJUDICAÇÃO 

 
13.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte 

da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao 

PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 

13.2 - Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão 

do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do 

certame à proponente vencedora. 

 

XIV - HOMOLOGAÇÃO 

 
14.1 - Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 

14.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da 

proponente adjudicatária para assinar a ata de registro de preços, respeitada a validade de 

sua proposta. 

 

XV – JULGAMENTO 

 
15.1 - O critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR ITEM. 

15.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com 

os critérios estabelecidos neste edital, decidindo motivadamente a respeito. 

15.2.1 - Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

15.2.2-Em havendo apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital 

e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser 

aceita. 

15.3 - Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, 

o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
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à verificação das condições de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem 

desclassificação, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual 

tenha apresentado proposta. 

15.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

15.5 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo 

Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

15.5 - Decididos os recursos ou transcorrido in abis o prazo para sua interposição, ficará 

disponível aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO” na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

 

XVI – PAGAMENTO 

 
16.1 - Os pagamentos serão feitos por crédito em conta bancária da empresa 

(preferencialmente Banco do Brasil) ou boleto bancário, em até 15 (quinze) dias após o 

objeto devidamente executado, discriminado nas respectivas autorizações de fornecimento, 

mediante apresentação, aceitação e atestado do responsável pelo recebimento do produto. 

16.1.1 - Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de 

pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões). 

16.1.2 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão 

licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

16.2 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e 

tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação. 

16.3 – A Administração da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem reserva o direito de 

reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao 

fornecedor e para ressarcir danos a terceiros. 

 

XVII – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
17.1 – Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta (60 

dias). 

17.2 - Os preços registrados poderão sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 

no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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17.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo das aquisições ou bens registrados, 

cabendo a Administração promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

17.3.1 - A margem de lucro deverá ser a mesma durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços. 
17.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado a Administração deverá: 

17.4.1 - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

17.4.2 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;  

17.4.3 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

17.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 

Administração poderá: 

17.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de aquisição; e 

17.5.2 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

17.6 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder à revogação 

da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 

 

XVIII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
18.1 - As despesas decorrentes da presente prestação de aquisições onerarão os recursos 

orçamentários: 
0701.10.0301.1003.2036 155.243 44905200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

0701.10.0301.1003.2036 155.243 33903000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

0701.10.0301.1003.2031 102.201 44905200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

0701.10.0301.1003.2031 102.201 33903000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 
 

XIX - PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
19.1 – Para os fins do disposto neste edital a expressão Pequena Empresa serve para se 

referir à Microempresa e à Empresa de Pequeno Porte, definidas no art. 3° da Lei 

Complementar Federal n° 123/06, cuja condição deverá ser comprovada na sessão pública 

do Pregão Presencial na fase do credenciamento. 
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19.2 - Para o exercício do direito de preferência de contratação, no pregão, proceder-se-á 

da seguinte forma: 

19.2.1 - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito; 

19.2.2- sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias; 

19.2.3- constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor;  

19.2.4 - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, 

o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 

licitante habilitado e declarado vencedor; 

19.2.5 - após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das 

propostas até o momento, será assegurado às Pequenas Empresas o direito de preferência 

à contratação; 

19.2.6 - o pregoeiro convocará a Pequena Empresa detentora da proposta de menor valor 

dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores em 

relação ao valor apresentado pelo proponente declarado vencedor, para que apresente nova 

proposta de preço inferior ao valor da melhor oferta inicial, no prazo de 05 (cinco) minutos, 

sob pena de preclusão do direito de preferência; 

19.2.7 - realizada nova oferta de preço inferior, nos termos do sub item anterior, o pregoeiro 

examinará a aceitabilidade desta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito; 

19.2.8 - sendo aceitável a nova oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da Pequena Empresa que a tiver formulado, para confirmação 

das suas condições habilitatórias, observando o seguinte: 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo 

de 02 (dois) dias úteis para sua regularização pelo licitante, prorrogável por igual período, 

com início no dia em que proponente for declarado vencedor do certame, observado o 

disposto no art. 110 da Lei Federal n° 8.666/93; 

b) A regularização da documentação fiscal, conforme disposto na alínea anterior, deverá ser 

efetuada mediante a apresentação das respectivas certidões negativa de débito ou positiva 

com efeito de negativa no prazo estipulado na alínea a deste sub item; 

c) O prazo para regularização dos documentos mencionados na alínea b deste sub item não 

se aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e 
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econômico-financeira e ao cumprimento do disposto no art. 7º, XXIII, da Constituição 

Federal; 

19.2.9 - constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a Pequena Empresa será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

19.2.10 - se a Pequena Empresa não apresentar proposta de preço inferior ao valor da 

proposta ofertada pelo proponente vencedor ou não atender às exigências de habilitação, 

após o decurso do prazo estipulado, o pregoeiro convocará as Pequenas Empresas 

remanescentes, se for o caso, que estiverem na situação de empate, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

19.2.11- caso não haja Pequena Empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a 

apresentação de proposta de preço inferior ao valor ofertado pelo proponente vencedor ou 

não sejam atendidas as exigências documentais de habilitação, transcorrido o prazo 

estipulado, se for o caso, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante 

originalmente declarado vencedor; 

19.2.12 - após a aplicação do critério de desempate se houver o pregoeiro poderá negociar 

com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço; 

19.2.13 - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o 

prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; 

19.2.14 - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

19.3 - O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver 

sido apresentada por Pequena Empresa. 

 

XX – DA EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO 

 
20.1 O presente objeto deverá ser efetuado em conformidade com a AUTORIZAÇÃO 

DE FORNECIMENTO (AF), sendo que a quantidade a ser entregue em cada parcela 

será observada conforme conveniência da Secretaria solicitante, independente de 

quantidade mínima estabelecida pela empresa licitante. 

20.2 – O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias a contar do envio da 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF). 
20.3 O transporte dos produtos até o local de entrega (Almoxarifado Central – Rua Gabriel 

José dos Reis, 560 - Centro) é de única e exclusiva responsabilidade do fornecedor. Em 
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hipótese alguma a prefeitura retirará os produtos na sede do fornecedor ou em local 

indicado por esse. 

20.4 No ato da entrega os produtos serão conferidos pelo responsável do Almoxarifado 

Central e quando se fizer necessário haverá um técnico do município para auxiliar na 

conferência. Até mesmo os produtos que forem entregues por terceiros serão conferidos. 

20.5 O recebimento dos produtos ficará condicionado ao item 20.4. 

20.6 A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem reserva-se o direito de não receber os 

produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o 

contrato ou instrumento equivalente e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações; 

20.7 No ato da entrega do produto deverá obrigatoriamente, ser entregue anexa a nota 

fiscal. 

20.8 A Contratada é obrigada a substituir de imediato e às expensas, os produtos que se 

verificarem irregularidades; 

 

XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

21.1 A autoridade competente do Município de Santana da Vargem poderá anular e revogar 

a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anular por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito do pregoeiro, 

devidamente fundamentado. 

21.2 A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no 

parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 

21.3 As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no 

momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas 

em ata, sendo vedadas observações ou reclamações impertinentes ao certame. 

21.4 A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos 

legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos 

os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
21.5 A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do 

original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE HABILITAÇÃO, para a 

devida autenticação. 

21.6 O documento expedido via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, 

sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte do 

PREGOEIRO. 
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21.7 Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições / 

emissões não ultrapassem a 180 (cento e oitenta) dias da data final para a entrega dos 

envelopes. 

21.8 A proposta comercial, a declaração de pleno atendimento aos termos deste edital, a 

procuração para o credenciamento, a declaração que não emprega menor e a declaração 

de inexistência de fato impeditivo deverão ser apresentadas com firma reconhecida de quem 

as subscreveu, salvo se quem a subscrever for o credenciado para o processo licitatório, 

sob pena de inabilitação. 

21.9 Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a 

Administração da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, comunicará os fatos 

verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis. 

21.10 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da 

sessão pública. 

21.11 É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição por outros instrumentos 

hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou 

ordem de execução de aquisição, a critério da Administração e independentemente de seu 

valor, nos casos de prestação de aquisição com execução imediata, dos quais não resultem 

obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 

21.12 As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no FORO da Comarca de Três Pontas - 

MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

21.13 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação 

regedora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal n° 

10.520/02. 

 

 

Santana da Vargem, 12 de julho de 2019 

 

 

Dionata Luis Ferreira Barbosa 

Pregoeiro 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº.  015/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 042/2019 

 

1) LICITAÇÃO/ MODALIDADE: Pregão Presencial. 

  

2) REGIME DE EXECUÇÃO:  MENOR PREÇO POR ITEM 

 

3) OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos permanentes e de consumo. 

 

4) ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 
 

 

 

Item 

Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 

1 20 KT 000023093 ACABAMENTO PARA RESINA NA COR BRANCA Com 
no mínimo as seguintes especificações: Acabamento 
para resina cor branca: Indicado para acabamento e 
polimento final de restaurações e facetas realizadas 
com resina composta. Os polidoressão fabricados em 
silicone, material inerte e seguro para o uso em saúde; * 
Possui 9 silicones com abrasividades de granulação 
fina. Embalagem com 9 unidades. 

   

2 90 VD 000023141 ADESIVO ODONTOLÓGICO BOND 2-1 CONTENDO 
4ML CADA Com no mínimo as seguintes 
especificações:Adesivo dental fotopolimerizável com 
flúor Embalagem de 4ml. 

   

3 600 GL 000023151 AGUA DESTILADA CONTENDO 5 LITROS CADA Com 

no mínimo as seguintes especificações: Água destilada 
/desmineralizada: processo de remoção total dos 
minerais presentes na água, através da ultrafiltração. 
Após esse processo ela passa pela esterelização UV. 
Aplicada em autoclaves. 
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4 300 CX 000007613 AGULHA DE CURTA - 100 UNIDADES Com no mínimo 
as seguintes especificações: Agulha curta descartável 
30 G: Agulha com biseltrifacetado. * Cânula altamente 
flexível siliconizada. * Estojo plástico e protetor, lacre de 
segurança que garante a esterilidade, rosca interna 
universal para seringas de carpule e bisel interno com 
ângulo curto. * Produto de uso único. * Estéril a óxido de 
etileno. - Curta: 22mm. Embalagem com 100 unidades. 

   

5 300 CX 000007614 AGULHA LONGA - 100 UNIDADES Com no mínimo as 
seguintes especificações: Agulha longa descartável 
27G: Agulha com biseltrifacetado. * Cânula altamente 
flexível siliconizada. * Estojo plástico e protetor, lacre de 
segurança que garante a esterilidade, rosca interna 
universal para seringas de carpule e bisel interno com 
ângulo curto. * Produto de uso único. * Estéril a óxido de 
etileno. Longa: 30mm. Embalagem com 100 unidades. 

   

6 10 UN 000024943 ALAVANCA CURVA DIREITA ADULTO com no mínimo 
as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em 
cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. 
Tipo bandeirinha. 

   

7 10 UN 000024944 ALAVANCA CURVA DIREITA INFANTIL com no 
mínimo as seguintes especificações: Indicada para 
auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. 
Autoclavável. Tipo bandeirinha. 

   

 

 

 

 

 

Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 

8 20 UN 000024945 ALAVANCA CURVA ESQUERDA ADULTO com no 
mínimo as seguintes especificações: Indicada para 
auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. 
Autoclavável. Tipo bandeirinha. 

   

9 10 UN 000024946 ALAVANCA CURVA ESQUERDA INFANTIL com no 
mínimo as seguintes especificações: Indicada para 
auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. 
Autoclavável. Tipo bandeirinha. 

   

10 10 UN 000024947 ALAVANCA RETA ADULTO com no mínimo as 
seguintes especificações: Indicada para auxiliar em 
cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. 

   

11 10 UN 000024948 ALAVANCA RETA INFANTIL com no mínimo as 
seguintes especificações: Indicada para auxiliar em 
cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. 
Cabo fino maciço. 

   

12 1.600 LT 000001487 ALCOOL 70 % Com no mínimo as seguintes 
especificações: Álcool etílico 70%: embalagem com 1 
litro 
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13 500 PC 000002288 ALGODAO ROLETE C/100 UN CADA Com no mínimo 
as seguintes especificações: Algodão em rolete: * 
Fabricado em 100% fibras de algodão. * Possui formato 
cilíndrico. * Pode ser esterilizado em gás (óxido de 
etileno) ou também em raio gama. Embalagem com 100 
unidades. 

   

14 300 PC 000024520 ALGODÃO BOLA COM 95 GR Com no mínimo as 
seguintes especificações: Algodão em bola: com 95grs 

   

15 300 PC 000018034 ALGODÃO HIDROFILO BOLA. PACOTE COM 50G.    

16 300 RL 000015928 ALGODÃO, HIDROFILO Com no mínimo as seguintes 
especificações: *não estéril; *100% puro algogão: macio 
e extra absorvente; *Cor: branco *Peso: 500 gramas EM 
MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE 
IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, 
NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (rolo de 
500gr) 

   

17 10 UN 000024949 ALICATE PERFURADOR AINSWORTH Com no 
mínimo as seguintes especificações: Indicado para 
perfurar; lençol de borracha (dique de borracha) para 
isolamento absoluto; aço inox; autoclavável. 

   

18 10 UN 000024950 ALVEOLÓTOMO LUER CURVO com no mínimo as 
seguintes especificações: indicado para aparar tecidos 
fibrosos ou pequenas espículas ósseas. Aço inoxidável; 
autoclavável. 

   

19 500 CX 000021008 ANESTÉSICO ARTHICAINA 4% CAIXA C/ 50 
TUBETES Com no mínimo as seguintes especificações: 
Anestésico injetável Arthicaína 4% com 
epinefrina1:100.000 contendo 50 tubetes de 1,8 ml 
cada. 

   

20 600 CX 000024523 ANESTÉSICO INJETÁVEL CITOCAÍNA A 3%: 
CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FEL Com no 

   

        

Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 
    mínimo as seguintes especificações: Anestésico 

injetável citocaína a 3%: cloridrato de prilocaína com 
felipressina 0,03UI/ml: 50 carpules contendo 1,8 ml. 

   

21 800 CX 000024537 ANESTÉSICO INJETÁVEL: CLORIDRATO DE 
MEPIVACAÍNAA 20MG/ML COM EPINEFRIN Com no 
mínimo as seguintes especificações: Anestésico 
injetável: cloridrato de mepivacaínaa 20mg/ml com 
epinefrina 0,01 mg/ml contendo 50 tubetes de 1,8 ml 
cada. 

   

22 600 CX 000023059 ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% Com no mínimo as 
seguintes especificações: Anestésico de lidocaína a 2% 
com epinefrina1:100.000. Embalagem com 50 tubetes 
de cristal ( tubete de vidro) 1,8ml cada. 

   

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:licitacao@santanadavargem.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
www.santanadavargem.mg.gov.br 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 
 

 

23 80 UN 000024522 ANESTÉSICO TÓPICO GEL Com no mínimo as 
seguintes especificações: Anestésico tópico gel com 
20% de benzocaína. Pote com 12g. Sabor tutti -frutti. 

   

24 30 LT 000024749 ANTISSÉPTICO TÓPICO PVPI Com no mínimo as 
seguintes especificações: produto a base de 
polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, 
contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo 
que libera iodo progressivamente. *É ativo contra todas 
as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. 
*Embalagem com 1 litro. 

   

25 8 UN 000021083 APARELHO AMALGAMADOR DE CÁPSULAS Aparelho 

amalgamador com as especificações mínimas aqui 
descritas, Vibrador para amálgamas e ionômeros em 
cápsulas pré-dosificadas. * Painel digital com teclados 
tipo membrana interna. * Haste batedora com dupla 
velocidade: * Média: 4200 oscilações por minuto. * Alta: 
5000 oscilações por minuto. * Possui grande amplitude 
e movimento helicoidal elíptico oferecendo a 
homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de 
materiais odontológicos encapsulados. * Garfo metálico 
com sistema universal, permitindo a fixação de todos os 
modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas 
com êmbolos (ionômeros de vidro). * Sistema de 
amortecedores que anulam as vibrações transmitidas 
pela frequência da haste, tornando o equipamento 
estável e extremamente silencioso. * Bivolt automático. 
* Dispositivo de segurança com micro chave, 
interrompendo o funcionamento do equipamento caso a 
tampa seja aberta acidentalmente. * Tampa protetora 
em acrílico de alto impacto transparente. * Chave geral 
liga/desliga. * Eletrônico micro processado com escala 
de 0 a 99 segundos. * Programação de tempo com 
memória automática ao final de cada operação, 
garantindo a repetição do tempo solicitado. * Largura / 
Altura / Comprimento (cm) 22,5 X 111 X 21,5. * Peso 
líquido (kg) 2,50 Kg. * Potência do motor 35 W. * 
Temporizador eletrônico digital 0 à 99 segundos. Com 
pelo menos 12 meses de garantia. 
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Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 

26 4 UN 000017734 APARELHO DE RAIO X - ODONTOLOGICO Aparelho 

de RX: Com as especificações mínimas aqui descritas 

:Indicado para exame detalhado de radiografias 
periapicais e interproximais. * Leveza e precisão nos 
movimentos. * Exclusiva Tecnologia com 95% menos 
chumbo: O cabeçote do Raios-X é confeccionado com 
um material extremamente leve, com altíssimo grau de 
isolação da radiação. * Sua movimentação é suave, 
precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. * 
Controle digital ergonômico com cabo removível: Com 
controle centesimal de tempo através de 
microprocessador; * Seletor em painel lexan de 
alto-relevo; * Todas as funções do aparelho são 
comandadas pelo controle digital, conectado com cabo 
espiralado de 5 metros. * 21 Intervalos de tempo de 
exposição padronizados: O Raios-X permite inclusive 
operações com tomadas centesimais a partir de 0,06 
segundos. * Os tempos padronizados permitem a 
realização de radiografias conforme estabelecido pela 
Norma NBR IEC 60.601-2-7. * Escala de angulação do 
cabeçote: Rotação de 300°com indicação na parte 
traseira e dianteira do cabeçote. * Novo sistema de 
articulação do cabeçote * Fácil posicionamento do 
cabeçote sem esforço do operador. * Grande suavidade 
e precisão nos movimentos. * Novo design do cabeçote: 
As curvas produzem um design arrojado com cores 
neutras e agradáveis. Ergonômico e de fácil manuseio. * 
Proteção térmica do cabeçote: Evita o super 
aquecimento do cabeçote aumentando a vida útil e 
garantindo perfeito funcionamento do aparelho. * 
Cabeçote com câmara de Compensação: Mantém a 
pressão interna do cabeçote estável, assegurando um 
perfeito funcionamento. * Ponto focal: Com correto 
dimensionamento. * Proporciona um feixe de radiação 
sem distorção. * Caixa de comando: Em material 
especial com suporte de fixação do controle. Facilita 
acoplamento do controle, sem riscos de queda. * 
Braços Pantográfico, com maior alcance, permitindo a 
utilização do aparelho nas mais variadas posições. * 
Articulações com rolamentos: proporcionam suavidade 
nos movimentos e excelente estabilidade. * Coluna, 
braços e base construídos em aço, com cantos 
arredondados. Base pendular super estável * Com 
linhas arredondadas e rodízios especiais (freio em dois 
rodízios). * Pintura na cor gelo com tratamento 
anticorrosivo. * Cabo de alimentação removível: * 
Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos 
padrões europeus de qualidade - Certificado de 
Qualidade - Laudo de ensaio - atesta que as radiações 
de fuga do aparelho estão dentro dos padrões 
estabelecidos pela Portaria SVS 453. * Produto pronto 
para o sistema digital. * Tensão da rede: 127V/60Hz / 
220V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz. * 
Potência de entrada: 1200VA. * Tensão do tubo:70kVp. 
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    * Corrente do tubo: 7mA. * Tempo de exposição: 60ms 

a 3,2s. * Comprimento do cilindro: 200mm (300mm 
opcional). * Colimador Retangular 30 x 40mm. * Filtro 
equivalente em Alumínio: 1,5mm. * Dimensão do foco 
do tubo: 0,8 x 0,8mm. * Fator de resfriamento: 1:30s. 
Com garantia mínima de 12 meses 

   

27 8 UN 000023047 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho de 

fotopolimerizador: * Indicado para fotopolimerização de 
resinas fotossensíveis. * Branco. Com as 
especificações mínimas aqui descritas * Possui 6 
opções de fotoativação. * Low (600mW/cm²) * Ramp 
(400 a 1.000mW/Cm²) * Standard (1.000mW/cm²) * 
High (1600 a 1800mW/cm²) * FastOrtho (exclusiva para 
fotopolimerização em 3 segundos) (1600 a 
1800mW/cm²) * Turbo (2.200 a 2.400mW/cm²) * Função 
FastOrtho e a Função Turbo, realizam fotopolimerização 
em 3 segundos. * Comprimento de onda: de 440 à 
480nm. * Intensidade de luz: de 2.200 à 2.400 mW/cm². 
* Com tecnologia LED de amplo espectro. * Possui 

radiômetro na base. Com garantia mínima de 12 meses 

   

28 6 UN 000011858 APARELHO ULTRASOM Aparelho de ultrassom:Com 
as especificações mínimas aqui descritas Aparelho 
conjugado de ultra-sompiezoelétrico e jato de 
bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do 
biofilme não mineralizado. Corpo com dimensões 
reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o 
trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto 
com espessura de 3 mm, com plástico injetado, oferece 
alta resistência estrutural e à oxidação; peças metálicas 
com pintura lisa com tinta à base de epóxi permite fácil 
desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do 
aparelho; internamente alojam-se a unidade geradora 
de ultra-som, filtro de ar, válvula dupla pneumática, 
reservatório de bicarbonato de sódio, bomba 
peristáltica, sistema de ar comprimido e externamente 
painel contendo: led indica que o aparelho está 
energizado; chave seletora do ultra-som ou jato de 
bicarbonato; chave seletora de potência do ultra-som 
regulável em quatro estágios permite mais ou menos 
potência, dependendo da massa do cálculo e de sua 
densidade e oferece maior conforto ao paciente durante 
a remoção e chave de regulagem em três níveis do 
volume do fluxo irrigante do líquido da bomba 
peristáltica. Circuito eletrônico com estabilizador de 
freqüência não permite que as oscilações comuns da 
rede elétrica interfiram no padrão de vibração 
ultra-sônica do equipamento. Peça de mão do ultra-som 
leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, 
permite precisão no trabalho de raspagem e melhor 
sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, 
pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a 
vibração ultra-sônica aplicada ao dente. Transdutor 
cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de 
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    cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que 

trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações 
ultra-sônicas entre 24 a 28 kHz ± 5 com a mesma 
amplitude e freqüência. Duas capas protetoras do 
transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em 
autoclave até 121º C, o que elimina a contaminação 
cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, 
preservando sua vida útil, pois é sabido que 
esterilizações freqüentes do transdutor cerâmico 
comprometem seu rendimento. Ponta ativa do 
instrumento com movimento linear antero posterior 
longitudinal ao cabo com amplitude variável, 
dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; por não 
apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa 
não "risca" e não "martela" a superfície do dente; o que 
propicia uma raspagem eficiente, sem que a superfície 
fique irregular; oferece maior eficácia na remoção do 
cálculo supra e subgengival, nas superfícies 
vestibulares, linguais ou palatinas, fossas e fissuras 
oclusais, nas superfícies interproximais. Acompanha 
três tips para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 
Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips 
contendo um anel de borracha resistente, com 
prolongador de proteção, para evitar acidentes ao 
CD/Auxiliar quando da troca, todos esterilizáveis em 
autoclave. Sistema de remoção do biofilme não 
mineralizado selecionado através da chave seletora no 
painel e consta de um reservatório de bicarbonato de 
sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para 
uma profilaxia; evitando que o pó fique úmido obstruindo 
as partes internas do aparelho, altamente resistente, 
oferece eficiência na limpeza, e melhor qualidade no 
jato ativo; tampa transparente permite verificar a 
quantidade de pó no interior do reservatório e se o 
turbilhonamento está sendo feito com eficiência; 
sistema de travamento de rosca em corpo de acrlico. 
Peça de mão do jato de bicarbonato removível e 
esterilizável em autoclave até 121º C. Filtro de ar com 
saída para o dreno na parte inferior da caixa do 
aparelho para drenagem da umidade do ar elimina 
possíveis partículas sólidas retidas no filtro. Válvula 
dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha 
a água das peças de mão evitando respingos durante 
as paradas de funcionamento. Pedal único de 
acionamento para ultra-som e jato de bicarbonato de 
sódio; formato redondo com acionamento de qualquer 
ângulo. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil 
desinfecção e ausência de tensão nas mãos do 
operador. Tensão de entrada com três opções de 
acionamento na chave seletora de tensão localizada na 
parte inferior do aparelho, permite ser ligado em 110 / 
127 / 220V. Altura: 215 mm Largura: 310 mm 
Comprimento: 250 mm Tensão: 99 a 242 (V) Potência: 

36 (W) Frequência: 24 a 30 (KHz) Com no mínimo 12 
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    meses de garantia    

29 40 UN 000024951 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL com 
no mínimo as seguintes especificações: indicado para 
aplicaçãod e hidróxido de cálcio; aço inox; tamanho 
14cm; autoclavável. 

   

30 10 UN 000024952 ARCO YOUNG METÁLICO ADULTO    

31 10 UN 000024953 ARCO YOUNG NYLON ADULTO com no mínimo as 
seguintes especificações: esterilização em autoclave 

   

32 10 KT 000024962 ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA com no mínimo as 
seguintes especificações: kit com 1 cânula + 3 agulhas 
com bisel nos diâmetros 1,0mm, 1,5mm e 2,0mm. 
Possui curvaturas das agulhas compatíveis com a 
necessidade diária, facilitando a aspiração das soluções 
irrigadoras durante o tratamento de canal. O tamanho 
da cânula favorece a empunhadura e por ser lisa (sem 
roscas) facilita a limpeza e remoção de detritos, 
evitando contaminação cruzada. 

   

33 6 UN 000019725 AUTOCLAVE 21 LITROS Com no mínimo as seguintes 
especificações: *Equipamento produzido dentro dos 
mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de 
rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485; 
*É necessário realizar o desbloqueio e ajuste de altitude 
antes do primentiro uso, garantindo assim segurança e 
rastreabilidade do produto; *Digital, fácil manuseio; 
*Bivolt automático 127/220V que permite ser utilizado 
em redes elétricas com variações entre 95 até 254V; 
*Diversos sistemas de segurança entre os quais chave 
e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de 
dados e sistema eletrônico de controle e potência; 
*Câmara aço inox; *Programa único de esterilização; 

*Desaeração e despressurização automática; *Teclado 
de controle na cor azul; *Tampa e câmara em aço inox 
que facilita a limpeza; *3 bandejas em alumínio 
anodizado; *Secagem eficiente com porta entreaberta; 
*Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; 

*Garantia 2 anos; *Potência 1.600 watts; *Frequência 
50/60 Hz *Dimensão externa 38x38x55 cm (LxAxP) 
*Dimensão câmara 25x43 cm (DxP) *Peso líquido 22,8 
kg *Peso bruto 25,6 kg *Fácil manuseio *Design 
moderno 

   

34 6 UN 000024786 AUTOCLAVE 40 LITROS Com as especificações 
mínimas aqui descritas * Microcontrolador eletrônico: 
garante a repetibilidade nos processos de esterilização. 
* Display em LCD com 6 ciclos pré programáveis em 
121°C e 134°C; * Sensor de falta de água: caso o 
operador esqueça-se de colocar água, o ciclo de 
aquecimento será cancelado após 12 minutos de seu 
início. * Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de 
esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não 
começar em até 35 minutos. * Porta da câmara: 
constituída em aço cromado, vedação da porta com 
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    guarnição de silicone resistente a alta temperatura e 

pressão; travamento da porta através de 8 pinos e um 
manípulo utilizado para abrir e fechar a porta, 
tornando-se assim uma das portas mais seguras do 
mercado. * Sensor de temperatura: protege contra um 
aumento excessivo da temperatura. * Válvula solenóide: 
atua no caso de queda de energia, garantindo a 
despressurizaçãoassim que a energia for restaurada. * 
Válvula Antivácuo: válvula mecânica que atua ao abrir a 
porta para liberar o fluxo de ar, permitindo sua 
movimentação e evitando que volte água para a 
câmara. * Válvula de segurança: opera caso a pressão 
exceda os limites de segurança, prevenindo a 
ocorrência do risco de sobrepressão. * Dispositivo de 
segurança da porta: assegura que o operador não 
consiga dar inicio ao ciclo, caso a porta não esteja 
totalmente fechada. * Dispositivo contra abertura 
acidental da porta: fornece despressurização imediata 
do sistema em caso de abertura acidental. * Resistência 
de aquecimento tipo coleira: acoplada externamente a 
câmara, mais segura e consome menos energia. * 
Isolação térmica: tanque revestido com lã de vidro, 
mantendo isolada a alta temperatura apenas na 
câmara. * Tecla cancela: acionada pelo operador, 
interrompe o ciclo no caso de uma emergência. Filtro da 
câmara: evita obstruções das tubulações. * Mangueira 
para drenagem: apropriada para a alta temperatura. * 
Fusíveis elétricos: protege contra elevação excessiva 
de corrente. Pés de borracha: garantem a estabilidade 
do conjunto ** Especificações Técnicas * Tensão: 127V 
ou 220V * Frequência: 50/60 Hz * Potência: 980W * 
Consumo de Água: 200 ml Acessórios que 
acompanham o produto: * 2 Bandejas * Suporte das 
Bandejas * Copo dosador * Mangueira * Filtro da 
câmara. Com no mínimo 12 meses de garantia 

   

35 5 UN 000005642 AVENTAL DE CHUMBO com no mínimo as seguintes 
especificações: retém a radiação em procedimentos 
radiográficos; avental de borracha plumbífera com 
protetor de tireóide; para paciente; tamanho 100x60cm; 
0,25mm PB; peso 2,730 kg; acabamento em Polikoy 
(corino especial). 

   

36 40 UN 000022756 BANDEJA RETANGULAR LISA EM AÇO INOXIDAVEL 
PARA INSTRUMENTOS CIRURGICOS com no mínimo 
as seguintes especificações: as bandejas odontológicas 
apra esterilização são utilizadas para transporte de 
instrumentos, organização de objetos clínicos e 
esterilização de instrumentos; leves e finas; possuem 
uma grande resisitência para manuseio; 22cm 
comprimento x 9cm largura x 1,5cm altura. Material 
poliacetal. 

   

37 150 CX 000010066 BICARBONATO DE SÓDIO: * GRANULOMETRIA 
EXTRA FINA. Com no mínimo as seguintes 
especificações: *Granulometria extra fina. *não entope o 
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    equipamento. *Grau de pureza de 99,9%. *Embalagem 
com 15 sachês com 40 gramas cada. 

   

38 200 UN 000024637 BROCA 3018 HL    

39 200 UN 000024524 BROCA 3118 FF BROCA 3118 FF    

40 70 UN 000018184 BROCA CARBIDE CILINDRICA N°1558 Com no 
mínimo as seguintes especificações: Broca Carbide 
cirúrgica cilindrínca dentada arredondada FG número 
1558: embalagem com 1 unidade, alta rotação , 25 mm. 

   

41 30 UN 000024631 BROCA CIRURGICA 702 LONGA ALTA ROTAÇÃO 25 
MM: CARBIDE, CÔNICA 

   

42 30 UN 000024538 BROCA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA NÚMERO 
4. INDICADA COMO AUXILIAR EM C Com no mínimo 
as seguintes especificações: Broca cirúrgica carbide 
esférica número 4. Indicada como auxiliar em cirurgias 
orais. 

   

43 20 EB 000024750 BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM 
NÚMERO 1 Com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 6 unidades 

   

44 20 EB 000024751 BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM 
NÚMERO 2 Com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 6 unidades 

   

45 20 EB 000024752 BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM 
NÚMERO 3 Com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 6 unidades 

   

46 20 EB 000024753 BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM 
NÚMERO 4 Com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 6 unidades 

   

47 20 EB 000024754 BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM 
NÚMERO 5 Com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 6 unidades 

   

48 20 EB 000024755 BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM 
NÚMERO 6 Com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 6 unidades 

   

49 20 EB 000024756 BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 1    

50 20 UN 000024758 BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 2    

51 20 EB 000024757 BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 4    

52 20 UN 000024759 BROCA DE LARGO 32 MM NÚMERO 1    

53 20 UN 000024760 BROCA DE LARGO 32 MM NÚMERO 2    

54 20 UN 000024761 BROCA DE LARGO 32 MM NÚMERO 4    

55 200 UN 000002247 BROCA DIAMANTADA 1011 Broca esférica 1011 alta 
rotação 

   

56 200 UN 000003864 BROCA DIAMANTADA 1012 alta rotação    

57 200 UN 000005897 BROCA DIAMANTADA 1013 alta rotação    

58 200 UN 000002253 BROCA DIAMANTADA 1014 alta rotação    
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59 200 UN 000005898 BROCA DIAMANTADA 1015 alta rotação    

60 200 UN 000002250 BROCA DIAMANTADA 1016 alta rotação    

61 200 UN 000002255 BROCA DIAMANTADA 1032 alta rotação    

62 200 UN 000002251 BROCA DIAMANTADA 1033 alta rotação    

63 200 UN 000003865 BROCA DIAMANTADA 1034 alta rotação    

64 200 UN 000016407 BROCA DIAMANTADA 1035 ALTA ROTAÇÃO    

65 200 UN 000024634 BROCA DIAMANTADA 1036 ALTA ROTAÇÃO    

66 200 UN 000024635 BROCA DIAMANTADA 1090 ALTA ROTAÇÃO    

67 200 UN 000003866 BROCA DIAMANTADA 1092 alta rotação    

68 200 UN 000024636 BROCA DIAMANTADA 1093 ALTA ROTAÇÃO    

69 200 UN 000003867 BROCA DIAMANTADA 1094 alta rotação    

70 200 UN 000024632 BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA 
1014 HL 

   

71 200 UN 000024633 BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA ESFÉRICA 
1016 HL 

   

72 200 UN 000011818 BROCA DIAMANTADA PONTA LAPIS 3193 alta 

rotação 

   

73 30 UN 000024762 BROCA ENDO Z 21 MM Blister com 1 unidade com 
21mm de comprimento 

   

74 30 UN 000024763 BROCA ENDO Z 25 MM Blister com 1 unidade com 
25mm de comprimento 

   

75 200 UN 000005645 BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 1    

76 200 UN 000005647 BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 3    

77 200 UN 000005648 BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 4    

78 200 UN 000018156 BROCA ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO 6    

79 20 EB 000024764 BROCA LÊNTULO 21MM Com no mínimo as seguintes 
especificações: produzida em aço carbono, de baixa 
rotação. No formato espiral. Com 21mm de 
comprimento. Tamanho 1-4 (sortidas). Tamanho 001 na 
cor vermelha Tamanho 002 na cor azul Tamanho 003 
na cor verde Tamanho 004 na cor preta 

   

80 20 EB 000024765 BROCA LÊNTULO 25MM Embalagem com 04 unidade 
nº 25-40 de 25mm 

   

81 30 UN 000023154 BROCA Nº702 PARA PEÇA RETA Broca 702 longa 
para peça reta:Broca 702 para peça de mão. Fabricada 
em carboneto de tungstênio. Ultra resistente a fraturas 
melhor balanceamento. Sua composição especial de 
carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação 
asseguram a melhor durabilidade. As pontas para peça 
de mão são utilizadas no ajuste de peças protéticas de 
metal porcelana resina composta e provisórios de 
resinaacrícilica. Utilizada também em cirurgias. Corte 
espiral fissurado 

   

82 15 UN 000000703 BROQUEIRO Broqueiro de alumínio com 15 furos:    
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    embalagem com 1 unidade.    

83 30 UN 000024954 BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS    

84 40 UN 000024955 BRUNIDOR NÚMERO 29 SIMPLES com no mínimo as 
seguintes especificações: utilizado no acabamentos de 
restaurações de amálgama; produzido em aço 
inoxidável; ponta tipo oval. 

   

85 40 UN 000024956 BRUNIDOR NÚMERO 33 com no mínimo as seguintes 
especificações: promove alisamento e remoção de 
excesso nas restaurações; aço inox; autoclavável; 
formato específico para ser utilizado em escultura da 
anatomia oclusal. 

   

86 40 UN 000024957 BRUNIDOR Z DUPLO com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para brunir materiais de 
preenchimento temporário e outros materiais 
restauradores, alisar o amálgama após a condensação, 
contornar a banda matriz antes de posicioná-la. Material 
inox. Autoclavável. 

   

87 10 UN 000016402 CABO BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 3, 12 CM com 
no mínimo as seguintes especificações: instrumento 
usado para fixação da lâmina do bisturi, auxiliando o 
profissional no manuseio. Aço inox, 12 cm 

   

88 200 UN 000024958 CABO CROMADO PARA ESPELHO com no mínimo as 
seguintes especificações: indicado para encaixar o 
espelho bucal, auxiliando para maior alcance. Ferro 
cromado. Autoclavável. 

   

89 10 KT 000024963 CALÇADORES PARA ENDODONTIA com no mínimo 
as seguintes especificações: kit com calçador paiva nº 1 
+ 1 calçador paiva nº2 + 1 calçador paiva nº3 + 1 

calçador paiva nº4. Aço inoxidável. Autoclavável. 

   

90 4 UN 000005633 CAMARA ESCURA P/REVELACAO Câmara para 
revelação: Indicado para revelação de radiografias 
odontológicas. * Bateria 9V. Com as especificações 
mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 
meses * Amplo visor de acrílico vermelho translúcido 
com proteção ultravioleta; * Tampa superior removível 
para fácil higienização e reposição dos químicos; * Base 
removível facilitando coleta de resíduos, limpeza e 
desinfecção; * Copos de fácil reposição e que permitem 
maior economia de químicos; * Luvas confortáveis, 
removíveis e laváveis; * Aros que facilitam a retirada 
das luvas para limpeza; * Design moderno e inovador 
que proporcionam maior espaço interno e facilitam o 
manuseio das mãos; * Leve, portátil, ergonômica e em 
material bicolor resistente de alta durabilidade e sem 
riscos de oxidação; * Material bicolor que evita entrada 
de luminosidade externa; * Possui iluminação com 
acionamento por chave on/off , que permite total 
visualização do interior da câmara e não danifica a 
radiografia; * Partes e peças de fácil reposição; * 
Reciclável e ecologicamente correta; Especificações 
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Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 
    técnicas: * Cor: Material Bicolor (branco externo e preto 

interno) * Dimensão do visor: 19,2 x 9,5 cm * Material: 
Poliestireno de Alto Impacto - PSAI * Copos: 4 copos de 
200 ml - Formato econômico. * Dimensão do produto: 
22 x 25 x 32 cm (L x A x C) * Dimensão da embalagem: 
22 x 26 x 32 cm (L x A x C) * Peso do produto: 1,0 kg * 
Peso do produto embalado: 1,200 Kg * Alimentação: 
Fonte externa 12V / 0,5 A (bivolt). 

   

91 8 UN 000021084 CANETA ALTA ROTAÇÃO Com as especificações 
mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 
meses Caneta de alta rotação: Indicada para remoção 
cáries, de restaurações e a odontosecção como auxílio 
na extração de dentes. * Spray Quádruplo: Proporciona 
excelente refrigeração em todos os quadrantes da 
broca. * A medida ideal de ergonomia e precisão no 
trabalho diário do profissional. * Rotores balanceados 
um a um, dentro de limites de qualidade altamente 
rígidos e 100% testados. O baixo nível de vibração 
garante menos fadiga ao profissional e maior precisão 
no procedimento. * Mais silenciosa: 62 decibéis. Menos 
estresse para você e seu paciente. * Novo rolamento de 
cerâmica de alta resistência, que garante 25% a mais 
de durabilidade. * Acoplamento Borden. * Sistema 
Press-Button. * Esterilizável em autoclave até 135ºC. * 
RPM : Mínimo de 280.000 rpm e Máximo de 370.000 
rpm. 

   

92 10.000 UN 000023133 CAPSULA DE AMALGAMA DE 1 PORÇÃO 
CONTENDO 500 UNIDADES Cápsula de amálgamags 
80: embalagem com 500 unidades de 1 porção. 

   

93 10.000 UN 000024639 CAPSULA EM AMÁLGAMA GS 80: EMBALAGEM COM 
50 CÁPSULAS DE 1 PORÇÃO 

   

94 10.000 UN 000024640 CAPSULA EM AMÁLGAMA GS 80: EMBALAGEM COM 
50 CÁPSULAS DE 2 PORÇÕES 

   

95 20 KT 000007717 CIMENTO ENDODONTICO PÓ E LÍQUIDO kit com 1 
frasco de pó com 12 gramas, 1 frasco de líquido com 
10ml 

   

96 30 UN 000024641 CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO 
HIDRO C: Embalagem com 13g de Base + 11g de 
Catalizador+Bloco de mistura 

   

97 190 KT 000021104 CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO - KIT PÓ 10G + 
LÍQUIDO 0,8 ML Com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 10g de pó + 8g de 
líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. Cor 
A2. 

   

98 20 UN 000024959 CINZEL CIRÚRGICO com no mínimo as seguintes 
especificações: utilizado para odontotomia e remoção 
de osso. Aço inox. Autoclavável. 

   

99 20 UN 000024960 CINZEL WAGNER CURVO 4MM com no mínimo as 
seguintes especificações: especialidade buco maxilo 
facial. Aço inox. Autoclavável. 
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Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 

100 20 UN 000024961 CINZEL WAGNER CURVO 6MM com no mínimo as 
seguintes especificações: especialidade buco maxilo 
facial. Aço inox. Autoclavável. 

   

101 20 UN 000018538 CINZEL WAGNER CURVO 8MM com no mínimo as 
seguintes especificações: especialidade buco maxilo 
facial. Aço inox. Autoclavável. 

   

102 200 LT 000016405 CLOREXIDINA, ANTI-SÉPTICO BUCAL SOLUÇÃO 
0,12% Antisséptico bucal clorexidina a 0,12%: * Sabor 
menta * Antisséptico 0,12%. * Embalagem com 1 litro. 

   

103 800 CX 000019529 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 30MG/ML + 
HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04M 
Cloridrato de lidocaína a 30 mg/ml com hemitartarato de 
norepinefrina 0,04mg/ml:solução estéril para injeção 
contendo 50 carpules de plástico com 1,8 ml. 

   

104 700 CX 000014231 CLORIDRATO DE MEPIVACAINA Com no mínimo as 
seguintes especificações: Anestésico injetável: 
cloridrato de mepivacaína a 30mg/ml sem 
vasoconstritor contendo 50 carpules de 1,8 ml cada. 

   

105 5 UN 000023071 COLETE DE TIREOIDE com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para a proteção da tireóide no 
procedimentos radiográficos. com 0,25mm de chumbo 
(Pb). Acabamento em Polikroy (corino especial). 

   

106 60 UN 000018148 COLGADURA INDIVIDUAL com no mínimo as 
seguintes especificações: indicado para prender e/ou 
pendurar filmes radiográficos. Individual. Validade 
indeterminada. 

   

107 100 UN 000007697 COLHER DE DENTINA com no mínimo as seguintes 
especificações: 11 1/2; produto é utilizado nos 
procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de 
cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina), 
conforme as técnicas cirúrgicas ou critérios do dentista. 
Não possui serrilhados. Aço inoxidável. Autoclavável. 

   

108 30 UN 000025004 COLTOSOL (PASTA PRONTA) com no mínimo as 
seguintes especificações: embalagem com 20 gramas. 
Não contém Eugenol. Possui grande aderência 
garantindo bom isolamento marginal e rápido 
endurecimento na boca ao contato com a saliva. 

   

109 4.000 PC 000016014 COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 PC 500 UNID 11 
FIOS/CM2 COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 
CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, 
ESTÉRIL,DESCARTÁVEL (pacote com 10 unidades) 

   

110 5 UN 000001639 COMPRESSOR DE AR Com as especificações 
mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 
meses Compressor de ar 60S: Indicado para promover 
ar comprimido para uso clínico. Para 2 consultórios sem 
o auxílio de bomba de vácuo ou 3 consultórios com o 
auxílio de bomba de vácuo. * Para 2 consultórios sem o 
auxílio de bomba de vácuo ou 3 consultórios com o 
auxílio de bomba de vácuo. * Totalmente isento de óleo. 
Não necessita lubrificação. * Reservatório com 
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Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 
    tratamento interno antioxidante. * Baixo nível de ruído: 

62 dB. * Pressostato com chave geral liga/desliga. * 
Válvula de segurança. * Dispositivo de alívio do excesso 
de pressão. * Rele térmico (protetor de sobrecarga de 
tensão). * Protege o motor contra quedas ou picos de 
tensão desligando-o automaticamente em casos de 
temperatura excessiva. * Dois manômetros: um para 
verificar a pressão interna do reservatório e outro para a 
pressão de saída de ar. * Filtro de ar com drenagem 
automática (retém a umidade do ar no interior do 
reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. * 
Registro para drenagem da umidade condensada no 
reservatório de fácil acesso. * Ventoinha de refrigeração 
nos motores. * Filtros de aspiração (entradas de ar no 
reservatório). * Acompanha dos refis para futura 
substituição. * Mangueiras dos motores metálica e 
flexível. * Maior segurança na estanqueidade do ar e de 
grande vida útil. * Válvula de alívio (solenóide). * 
Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o 
compressor trabalhe com menos esforço. * Largura / 
Altura / Comprimento (cm) 40 X 60 X 65cm. * 
Alimentação: 110V ou 220V monofásico. * Freqüência 
do motor: 60 Hz. * Fluxo de ar (vazão efetiva): 376 l/min. 
(13,2 pc/min.). * Capacidade do reservatório: 60 litros * 
Potência total (dois motores): 2,26 CV (1680 W) * 
Consumo de energia total (dois motores): 1,5 KW/hora * 
Velocidade de rotação dos motores: 1750 r.p.m. * 
Número de pólos dos motores: 4 polos * Número total 
de pistões (dois motores): 4 pistões 

   

111 2 UN 000024789 COMPRESSOR DE AR PARA 5 CONSULTÓRIOS Com 

no mínimo as seguintes especificações: *Aplicações: 
hospitalar, para odontologia; *Capacidade: para 5 
consultórios; *Outras características: sem óleo; *Fluxo: 
210 1/min (55.48 us gal/min) *Potência: 550W (0.75 hp) 
*Pressão: 7.5 bar (108.78 psi) *É apropriado par cinco 
unidades dentais; *Este compressor de ar encontra a 
necessidade de clínica e de laboratório dentais para o 
ar comprimido seco, limpo e oil-free a nível muito 
low-noise; *É quieto durante a operação e avaliado para 
o dever contínuo; *Este compressor de ar é fácil à 
manutenção; *O tanque do ar é revestido para resistir a 
corrosão. 

   

112 40 UN 000007685 CONDENSADOR WARD Nº 3 com no mínimo as 
seguintes especificações: indicado para condensação 
manual do amálgama. Aço inox. Autoclavável. 

   

113 40 UN 000007683 CONDENSADOR WARD Nº1 com no mínimo as 
seguintes especificações: indicado para condensação 
manual do amálgama. Aço inox. Autoclavável. 

   

114 40 UN 000007684 CONDENSADOR WARD Nº2 com no mínimo as 
seguintes especificações: indicação para condensação 
manual do amálgama. Aço inox. Autoclavável. 

   

115 450 KT 000024730 CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% GEL    
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    Com no mínimo as seguintes especificações: 

Embalagem com 3 seringas de 3 ml. *Excelente 
consistência gel - não escorre. *Possui coloração azul - 
facilidade na visualização e controle na aplicação. *Base 
aquosa - facilmente removível após o condicionamento. 

   

116 50 KT 000024767 CONE ABSORVENTE DE PAPEL 15-40 Com no 
mínimo as seguintes especificações: sortida. 
Embalagem com 120 unidades. 

   

117 50 KT 000024766 CONE ABSORVENTE DE PAPEL 45-80 Com no 
mínimo as seguintes especificações: sortida. 
Embalagem com 120 unidades. 

   

118 50 KT 000024768 CONE DE GUTA PERCHA 15-40 Com no mínimo as 
seguintes especificações: calibrada colorida. 
Embalagem com 120 unidades. 

   

119 50 KT 000024769 CONE DE GUTA PERCHA 45-80 Com no mínimo as 
seguintes especificações: calibrada. Embalagem com 
120 unidades. 

   

120 50 KT 000024770 CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO FF 28 MM 
Com no mínimo as seguintes especificações: 
Embalagem com 120 unidades. 

   

121 50 KT 000024771 CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO R7 28 MM 
Com no mínimo as seguintes especificações: 
Embalagem com 120 unidades. 

   

122 50 KT 000024772 CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO XF 28 MM 
Com no mínimo as seguintes especificações: sortida. 
Embalagem com 120 unidades. 

   

123 6 UN 000021085 CONTRA ANGULO Contra ângulo com as 
especificações mínimas aqui descritas e com garantia 
mínima de 12 meses: Indicada para preparação de 
cavidades. * Sistema Saca Brocas. * O Contra-Ângulo 
possui giro livre de 360º. * Uso com Micro Motor 
Pneumático. * Acoplamento INTRAmatic. * Spray 
externo. * Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta 
Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório 
mandril). * Baixo nível de ruído e vibração. * Encaixe 
INTRAmatic Universal * A angulação da cabeça do 
contra-ângulo favorece a pega durante os 
procedimentos, evitando a movimentação 
desnecessária da mão do dentista. * Mínimo de 5.000 
rpm e Máximo de 20.000 rpm 

   

124 2 UN 000024519 CUBA ULTRASSÔNICA Cuba ultrassônica com as 
especificações mínimas aqui descritas e com garantia 
mínima de 12 meses. Rapidez no processo de limpeza 
de aparelhos, próteses e instrumentais em geral. A 
lavadora permite a limpeza nas regiões de difícil 
acesso, remoção de resíduos orgânicoe e inorgânicos 
impregnados nos instrumentais evitando o desgaste 
prematuro do fio de corte dos mesmos causados por 
métodos de limpezas manuais. * Limpeza nas regiões 
de difícil acesso. * Remoção de resíduos orgânicos e 
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    inorgânicos impregnados nos instrumentais. * Evite o 

desgaste prematuro do fio de corte dos instrumentais 
causado pelo método de abrasão. * Cuba com 
capacidade de 2,5 lts. * Timer decrescente com ajuste 
de tempo. * Frequência do ultrason: 42 Khz. * 
Dimensões da embalagem: (CxLxH) 35x25x23 cm * 
Voltagem: 127V. * Peso: 3,1 Kg. * Acompanha cesto 
plástico. 

   

125 80 CX 000024731 CUNHA INTERDENTALDE MADEIRA Com no mínimo 
as seguintes especificações: uso odontológico sortida, 
contendo 100 unidades na embalagem. 

   

126 20 UN 000024773 CURATIVO ALVEOLAR Com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 10 gramas 

   

127 20 UN 000011814 CURETA DE GRACEY 11-12 com no mínimo as 
seguintes especificações: inidcado para tratar bolsas 
mais profundas e também em pequenos acessos de 
maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox. 

   

128 20 UN 000011815 CURETA DE GRACEY 13-14 com no mínimo as 
seguintes especificações: inidcado para tratar bolsas 
mais profundas e também em pequenos acessos de 
maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox. 

   

129 20 UN 000011812 CURETA DE GRACEY 5-6 com no mínimo as seguintes 
especificações: inidcado para tratar bolsas mais 
profundas e também em pequenos acessos de maneira 
simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox. 

   

130 20 UN 000024964 CURETA DE LUCAS NÚMERO 85 com no mínimo as 
seguintes especificações: indicada para uso em 
cirurgias odontológicas. Produzido em aço inoxidável. 

   

131 20 UN 000024965 CURETA DE LUCAS NÚMERO 86 com no mínimo as 
seguintes especificações: indicada para uso em 
cirurgias odontológicas. Produzido em aço inoxidável. 

   

132 20 UN 000024966 CURETA GRACEY 1-2 com no mínimo as seguintes 
especificações: inidcado para tratar bolsas mais 
profundas e também em pequenos acessos de maneira 
simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox. 

   

133 20 UN 000024967 CURETA GRACEY 3-4 com no mínimo as seguintes 
especificações: inidcado para tratar bolsas mais 
profundas e também em pequenos acessos de maneira 
simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox. 

   

134 20 UN 000021099 CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO 
INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 1-10 com no 
mínimo as seguintes especificações: utilizadas em 
raspagens e alisamento supra e subgengival na 
periodontia. Produzida em aço inoxidável. são 
pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. 

   

135 20 UN 000021100 CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO 
INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 11-12 com no 
mínimo as seguintes especificações: utilizadas em 

raspagens e alisamento supra e subgengival na 
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    periodontia. Produzida em aço inoxidável. são 

pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. 
   

136 20 UN 000021101 CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO 
INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 13-14 com no 
mínimo as seguintes especificações: utilizadas em 
raspagens e alisamento supra e subgengival na 
periodontia. Produzida em aço inoxidável. são 
pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. 

   

137 20 UN 000021102 CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO 
INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 17-18 com no 
mínimo as seguintes especificações: utilizadas em 
raspagens e alisamento supra e subgengival na 
periodontia. Produzida em aço inoxidável. são 
pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. 

   

138 10.000 UN 000024638 CÁPSULA DE AMALGAMA: EMBALAGEM COM 500 
UNIDADES DE 2 PORÇÕES 

   

139 20 P 000005722 DAPPEN DE VIDRO    

140 200 GL 000010258 DETERGENTE ENZIMATICO 5LTS Com no mínimo as 
seguintes especificações: *Comprovadamente com 
ação bacteriostática. *4 enzimas. *Altamente eficaz 
contra a matéria orgânica. *Possui alto poder 
desengordurante. *Limpeza manual ou automatizada. 

   

141 300 FR 000022345 DETERGENTE ENZIMÁTICO 1LT Com no mínimo as 
seguintes especificações: *Comprovadamente com 
ação bacteriostática. *4 enzimas. *Altamente eficaz 
contra a matéria orgânica. *Possui alto poder 
desengordurante, removendo proteínas, amidos, 
lipídeos e componentes do bilfilme e biocarga. *Limpeza 
manual ou automazitada. 

   

142 150 CX 000024732 DISCO DE ACABAMENTO RESINA com no mínimo as 
seguintes especificações: embalagem com 50 unidades 
de 16mm. SOFT LEX 

   

143 20 FR 000007648 EDTA TRISSODIO EDTA trissódico líquido 17%. com 
no mínimo as seguintes especificações: Embalagem 
com 15 ml. 

   

144 30 UN 000018177 ENDO P T C Com no mínimo as seguintes 
especificações: Pasta Endo PTC; Gel leve Embalagem 
com 1 seringa com 3ml. 

   

145 2.000 PC 000018180 ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 15 X 25 Com no 

mínimo as seguintes especificações: Envelope para 
esterelização 15x25mm com 200 unidades. No papel 
são impressas as tintas indicativas (atóxicas, solúveis 
em água) para esterilização em vapor ou gás óxido de 
etileno (ETO), além da versão para formaldeído. *O 
filme 4 camadas verde, livre de microfuros, possui alta 
complexidade que proporciona a abertura asséptica da 
embalagem processada de maneira íntegra (sem 
romper durante a abertura e sem resquício de fibras de 
papel) é altamente resistente às tensões de 
manipulação. *Livre de rasgos, dobras ou diferenças de 
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    espessura; *Baixa permeabilidade a líquidos; 

*Porosidade controlada em toda extensão; *Livre de 
cargas minerais e branqueador óptico; *Barreira 
microbiana. 

   

146 2.000 CX 000024774 ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 19X37MM Com 
no mínimo as seguintes especificações: envelopes 
auto-selantes são compostos de papel grau cirúrgico + 
filme laminado poliester/polipropileno, com fita adesiva, 
possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas 
indicativas para os processos de esterilização, nas 
seguintes combinações: vapor saturado e óxido etileno. 
Tem como finalidade embalar os produtos médicos, 
hospitalres, odontológicos ou laboratoriais a serem 
esterilizados. Com indicador químico para esterilização 
por vapor saturado e óxido de etileno. Embalagem com 
200 unidades. 

   

147 2.000 CX 000021027 ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 90MM POR 

260MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
envelope para esterilização 9x26mm com 200 unidades. 
Embalagem para acondicionamento de produto 
odontológico e outros que devam passar por processo 
de esterilização. Possui uma camada de filme plástico 
laminado transparente + papel grau cirúrgico branco. 
Atóxico. Resistência mecânica. 

   

148 50 UN 000023144 ESCOVA DE ROBSON BRANCA COM CERDAS 
RETAS Com no mínimo as seguintes especificações: 
Fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez 
capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da 
gengiva, sem causar trauma. Cerdas: macias/soft. 

   

149 3.000 UN 000007493 ESCOVA DENTAL COMUM MACIA Com no mínimo as 
seguintes especificações: embalagem com 1 unidade. 

   

150 5.000 UN 000011800 ESCOVA DENTAL INFANTIL Com no mínimo as 
seguintes especificações: embalagem com 1 unidade. 

   

151 20 UN 000024968 ESCULPIDOR DE FRAN OITAVADO com no mínimo 
as seguintes especificações: para escultura de 
anatomia oclusal. Material de aço inoxidável. Tamanho 
14cm 

   

152 60 UN 000007674 ESCULPIDOR TIPO HOLLEMBACK 3S com no mínimo 
as seguintes especificações: usado para esculpir cera e 
restaurações em amálgama. Características 
anatômicas para remover excesso de materiais. Aço 
inox. Autoclavável. 

   

153 60 UN 000007693 ESPATULA 7 com no mínimo as seguintes 
especificações: uma das ferramentas dentais mais 
utilizadas no meio de escultura, a espátula 7 tem um 
formato perfeito para modelar e detalhar a escultura. 
Aço inox. Autoclavável. 

   

154 20 UN 000024775 ESPAÇADOR DIGITAL SORTIDO SÉRIE 15-40 Com 
no mínimo as seguintes especificações: Instrumentos 
de aço inox indicados para criação de espaços no 
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Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 
    interior do canal. Permite a inserção de novos cones de 

guta percha (técnica da condensação lateral). 
Disponível no comprimento 25mm. Sortido: 15-40. 

Embalagem com 6 unidades. 

   

155 60 UN 000025005 ESPELHO BUCAL FRONT SURFACE com no mínimo 
as seguintes especificações: espelho bucal primeiro 
plano 05 Front Surface. Indicado para obter uma 
imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem 
fantasmas ou sombras. 

   

156 200 UN 000007672 ESPELHO CLINICO com no mínimo as seguintes 
especificações: espelho bucal plano 05. Aparelho 
utilizado para facilitar a visualização em procedimento 
odontológico. Aço inox. Autoclavável. 

   

157 150 CX 000005705 ESPONJA HEMOSTATICA Com no mínimo as 
seguintes especificações: embalagem com 10 
unidades. 

   

158 40 UN 000024969 ESPÁTULA NÚMERO 24 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicada para mistura e manipulação de 
produtos odontológicos. Aço inox. Cabo em alumínio 
anodizado. Autoclavável. 

   

159 20 UN 000024970 ESPÁTULA PARA RESINA NÚMERO 1 com no mínimo 
as seguintes especificações: indicado para 
restaurações em dentes anteriores. Aço inox. Cabo em 
alumínio anodizado. Autoclavável. 

   

160 40 FR 000024734 EUGENOL Com no mínimo as seguintes 
especificações: *material com excelente teor de pureza, 
eugenol puro graul U.S.P. *Fenol obtivo do óleo de 
cravo. *aroma caracterísco natural de cravo. 
*Embalagem com 20 ml. 

   

161 200 UN 000003236 EXPLORADOR com no mínimo as seguintes 
especificações: número 05, produto utilizado nos 
procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de 
cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina). 
Aço inoxidável. Autoclavável. 

   

162 100 CX 000002331 FILME P/ RADIOGRAFIA Com no mínimo as seguintes 
especificações: INFANTIL embalagem com 100 
unidades. Indicado para tomadas radiográficas 
intraorais (filme 22x35mm) 

   

163 100 CX 000010091 FILME RX DENTAL ADULTO Com no mínimo as 
seguintes especificações: Embalagem com 150 
unidades. Indicado para tomadas radiográficas 
intraorais (filme 3x4cm). 

   

164 100 CX 000018182 FIO AGULHADO 3.0 com no mínimo as seguintes 
especificações: contém 24 fios agulhados, nylon, agulha 
20mm, 3/8 de círculo tipo triangular. 

   

165 80 P 000005721 FIO DENTAL CLINICO C/500M    

166 100 RL 000019711 FITA MATRIZ AÇO 0,5MM Com no mínimo as 
seguintes especificações: medidas 
0,05mmx5mmx50cm. 
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Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 

167 100 RL 000019712 FITA MATRIZ AÇO 0,7MM Com no mínimo as 
seguintes especificações: medidas 
0,07mmx7mmx70cm. 

   

168 2.000 RL 000010092 FITA PARA AUTO CLAVE Com no mínimo as seguintes 
especificações: Indicador químico para identificação dos 
pacotes embalados com tecido a serem esterilizados 
em processos de esterilização a vapor. A viragem 
ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser 
utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. 
Medida: 19mmx30m 

   

169 200 FR 000003231 FIXADOR COM 475 ML revelação manual    

170 300 FR 000024735 FLUORETO DE SÓDIO 1,23% Com no mínimo as 
seguintes especificações: Flúor gel de 1 minuto: rapidez 
no atendimento. Embalagem com 200 ml. 

   

171 250 FR 000016399 FLUORETO DE SÓDIO, 0,05%, SOLUÇÃO BUCAL 
Com no mínimo as seguintes especificações: frasco 
500ml 

   

172 10 UN 000018149 FORCEPS 150 ADULTO com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para pré-molares, incisivos e 
raízes superiores. Aço inoxidável, autoclavável. 

   

173 10 UN 000016414 FORCEPS 151 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para pré-molares, incisivos e 
raízes inferiores. Aço inoxidável, autoclavável. 

   

174 10 UN 000016412 FORCEPS 16 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para molares inferiores, ambos 
os lados, conhecido como chifre de touro. Aço 
inoxidável, autoclavável. 

   

175 10 UN 000016411 FORCEPS 17 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para molares superiores, lado 
esquerdo. Aço inoxidável. Autoclavável. 

   

176 10 UN 000011811 FORCEPS 18L com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para molares superiores, lado 
esquerdo. Aço inoxidável. Autoclavável. 

   

177 10 UN 000011810 FORCEPS 18R com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para molares superiores, lado 
direito. Aço inoxidável. Autoclavável. 

   

178 50 VD 000005697 FORMOCRESOL 10ML    

179 80 UN 000015962 FRASCO - TIPO ALMOTOLIA 250ML , EM 
POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO LONGO, 
ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, 
TRANSPARENTE 

   

180 10 UN 000024971 FÓRCEPS 1 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para incisivos e caninos 
superiores. Aço inoxidável. Autoclavável. 

   

181 10 UN 000024972 FÓRCEPS 53L com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para extração de molares 
superiores do lado esquerdo. Aço inoxidável. 
Autoclavável. 
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182 10 UN 000024973 FÓRCEPS 53R com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para extração de molares 
superiores do lado direito. Aço inoxidável. Autoclavável. 

   

183 10 UN 000016413 FÓRCEPS 69 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para fragmentos e raízes 
superiores e inferiores. Aço inoxidável. Autoclavável. 

   

184 10 UN 000024974 FÓRCEPS INFANTIL 150D com no mínimo as 
seguintes especificações: indicado para incisivos 
decíduos superiores e raízes. Aço inoxidável. 
Autoclavável. 

   

185 10 UN 000024975 FÓRCEPS INFANTIL 18D com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para extração de molares 
superiores de ambos os lados. Aço inoxidável. 
Autoclavável. 

   

186 10 UN 000024976 FÓRCEPS INFANTIL 23 com no mínimo as seguintes 
especificações: conhecido como chifre de boi. Indicado 
para molares decíduos inferiores. Aço inoxidável. 
Autoclavável. 

   

187 10 UN 000007652 GRAMPO 00 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para pequenos pré-molares. 
Possuem curvaturas mais altas para melhor 
visualização. 

   

188 10 UN 000024977 GRAMPO 14 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para molares parcialmente 
erupcionados ou de anatomia irregular. As garras são 
projetadas para uma segura estabilidade. 

   

189 10 UN 000023088 GRAMPO 14A com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para molares de grande 
tamanho e parciamente erupcionados ou de anatomia 
irregular. As garras são profundamente projetadas e 
fazem quatro pontos de contato nos cantos. 

   

190 10 UN 000007658 GRAMPO 200 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para molares inferiores, com 
garras de superfície planas que não danificam a 
gengiva. 

   

191 10 UN 000007659 GRAMPO 205 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para molares superiores mais 
volumosos. 

   

192 10 UN 000007656 GRAMPO 208 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para pré-molares superiores e 
inferiores. De garras largas e planas que se adaptam a 
pré-molares maiores. 

   

193 10 UN 000023089 GRAMPO 209 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para pequenos pré-molares 
iniferiores. De garras planas e pequenas. 

   

194 10 UN 000007654 GRAMPO 210 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para bateria labial. 

   

195 10 UN 000023090 GRAMPO 211 com no mínimo as seguintes    
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    especificações: indicado para dentes anteriores e 

pré-molares. 
   

196 10 UN 000007655 GRAMPO 212 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para caninos e incisivos 
superiores e inferiores. 

   

197 10 UN 000007651 GRAMPO 26 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para molares. Este grampo 
possui curvatura que melhora o afastamento dá mais 
estabilidade. 

   

198 10 UN 000024978 GRAMPO 29 com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para pré-molares inferiores. 
Suas mandíbulas chatas evitam injúria gengival. 

   

199 10 UN 000007653 GRAMPO W8A com no mínimo as seguintes 
especificações: indicado para dentes molares e 
pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de 
forma irregular. Possui quatro pontos de contato nas 
garras. É também utilizado em molares decíduos. 

   

200 110 VD 000005696 HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PÓ Com no mínimo 

as seguintes especificações: embalagem com 10 g. 

   

201 50 LT 000024776 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 0,05% Com no mínimo as 
seguintes especificações: Embalagem com 1 litro. 
Desifetante e antisséptico em procedimentos 

odontológicos. 

   

202 50 LT 000024777 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% Com no mínimo as 
seguintes especificações: solução de Milton. 
Embalagem com 1 litro. 

   

203 50 LT 000024778 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% Com no mínimo as 
seguintes especificações: soda clorada. Embalagem 
com 1 litro. 

   

204 50 UN 000005657 IODOFORMIO (PO 10 GR) com no mínimo as 
seguintes especificações: frasco com 10 gramas 

   

205 500 PC 000005894 JALECO DESCARTAVEL TAM G com no mínimo as 
seguintes especificações: manga longa e elástico no 
punho, tamanho G, contendo 10 unidades cada. 

   

206 40 UN 000005656 KIT DE SELANTE Com no mínimo as seguintes 
especificações: *Duas fontes de flúor conferindo ao 
produto uma ação rápido inicial (exercida pelo Fluoreto 
de Sódio) e uma ação mais moderada porém profunda 
(Fluoreto de Cálcio). *Fotopolimerizável. *Alto índice de 
adesão. *Ótima fluidez - bom escoamento nas fóssulas 
e fissuras. *Liberação de flúor - atividade 
anticariogênica. *Menores índices de recidiva de cárie 
em dentes selados. *Fluoreto de sódio 2,42%=1,09% 
íons flúor. *Fluoreto de cálcio 0,4%=0,19% íons flúor. Kit 
com 1 frasco de 5ml + 1 frasco de condicionador ácido 
de 5ml. 

   

207 80 CX 000005066 LAMINA DE BISTURI Nº15 Com no mínimo as 
seguintes especificações: *Lâmina de bisturi em aço 
carbono. *Embaladas e esterilizadas individualmente. 

   

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:licitacao@santanadavargem.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
www.santanadavargem.mg.gov.br 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 
 

 

 

 

Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 
    *Embalagem com 100 unidades.    

208 50 CX 000010097 LENçOL DE BORRACHA (CX 26 UND) Com no mínimo 
as seguintes especificações: embalagem com 26 
unidades. Tamanho 12,7x12,7cm. Cor azul. 

   

209 30 CX 000021094 LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 21MM (45-80) CX 

C/6 UNIDADES sortido 

   

210 30 CX 000021092 LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 25MM (45-80) CX 

C/6 UNIDADES sortido 

   

211 30 EB 000024779 LIMA C PILOT 08 21 MM com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 6 unidades 

   

212 30 EB 000024780 LIMA C PILOT 08 25 MM com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 6 unidades 

   

213 30 EB 000024784 LIMA C PILOT 10 21MM com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 6 unidades 

   

214 30 EB 000024781 LIMA C PILOT 10 25MM com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 6 unidades 

   

215 30 EB 000024783 LIMA C PILOT 15 21MM com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 6 unidades 

   

216 30 EB 000024782 LIMA C PILOT 15 25MM com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 6 unidades 

   

217 30 CX 000024930 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, 15-40, COM 21MM 
Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 
6 unidades. Possui secção transversal em forma de 
quadrado. Instrumento de aço inoxidável fabricado por 
torção. 

   

218 30 CX 000024929 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, 15-40, COM 25MM 
Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 
6 unidades 

   

219 30 CX 000024923 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 08, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

220 30 CX 000024924 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 08, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

221 30 CX 000024925 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 08, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

222 30 CX 000024926 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 10, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

223 30 CX 000024927 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 10, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

224 30 CX 000024928 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 10, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 
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225 30 CX 000024881 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 15, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

226 30 CX 000024882 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 15, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

227 30 CX 000024883 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 15, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

228 30 CX 000024884 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 20, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

229 30 CX 000024885 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 20, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

230 30 CX 000024886 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 20, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

231 30 CX 000024887 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 25, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

232 30 CX 000024888 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 25, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

233 30 CX 000024889 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 25, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

234 30 CX 000024890 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 30, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

235 30 CX 000024891 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 30, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

236 30 CX 000024892 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 30, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

237 30 CX 000024893 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 35, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

238 30 CX 000024894 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 35, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

239 30 CX 000024895 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 35, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

240 30 CX 000024896 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 40, COM 

21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
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    caixa com 6 unidades    

241 30 CX 000024897 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 40, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

242 30 CX 000024898 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 40, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

243 30 CX 000024899 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 45, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

244 30 CX 000024900 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 45, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

245 30 CX 000024901 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 50, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

246 30 CX 000024902 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 55, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

247 30 CX 000024903 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 60, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

248 30 CX 000024904 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 65, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

249 30 CX 000024905 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 70, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

250 30 CX 000024906 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 75, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

251 30 CX 000024907 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 80, COM 
21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

252 30 CX 000024908 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 45, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

253 30 CX 000024909 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 50, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

254 30 CX 000024910 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 50, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

255 30 CX 000024911 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 55, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

256 30 CX 000024912 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 55, COM    
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Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 
    31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 

caixa com 6 unidades 
   

257 30 CX 000024913 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 60, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

258 30 CX 000024914 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 60, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

259 30 CX 000024915 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 65, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

260 30 CX 000024916 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 65, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

261 30 CX 000024917 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 70, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

262 30 CX 000024918 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 70, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

263 30 CX 000024919 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 75, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

264 30 CX 000024920 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 75, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

265 30 CX 000024921 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 80, COM 
25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

266 30 CX 000024922 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 80, COM 
31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades 

   

267 20 UN 000024979 LIMA SELDIN PARA OSSO com no mínimo as 
seguintes especificações: utilizada para remodelar o 
osso em cirurgia oral. Aço inox. Autoclavável. 

   

268 1.400 CX 000015977 LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO 

CIRURGICO Com no mínimo as seguintes 
especificações: *Tamanho PEQUENO. *Anatômicas; 
*Borracha natural (látex); *Com pó absorvível. *Não 

estéreis. *Ambidestras. *Embalagem com 100 unidades. 

   

269 1.400 CX 000001862 LUVA DE PROCEDIMENTO Com no mínimo as 
seguintes especificações: *Tamanho EXTRA 
PEQUENO. *Anatômicas; *Borracha natural (látex); 
*Com pó absorvível. *Não estéreis. *Ambidestras. 

*Embalagem com 100 unidades. 

   

270 200 CX 000008637 LUVAS LATEX DESC.TAMANHO M Com no mínimo as 
seguintes especificações: Luvas de procedimento não 
cirúrgico médio: Anatômicas; Borracha natural (látex); * 
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Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 
    Com pó bioabsorvível; * Não estéreis; * Ambidestras; 

Embalagem com 100 unidades 
   

271 20 UN 000024980 MANDRIL com no mínimo as seguintes especificações: 
para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. 
Latão banhado em Cromo. 

   

272 10 UN 000024981 MARTELO CIRÚRGICO 150 GRAMAS com no mínimo 
as seguintes especificações: utilizado em cirurgia. Aço 
inox. Autoclavável. 

   

273 2.000 CX 000005601 MASCARA DE CIRUR.DESCARTAVEL Com no mínimo 
as seguintes especificações: máscara cirúrgica 
descartável tripla. Embalagem com 50 unidades. Cor 
branca. Com elástico. 

   

274 100 PC 000010107 MICROBRUSCH (APLICADOR Com no mínimo as 
seguintes especificações: possui haste dobrável (1 
dobra) e ponta com cerdas de nylon nos tamanhos: 
regular 2,0mm (1,4 de gota). Embalagem com 100 
aplicadores. 

   

275 6 UN 000021088 MICROMOTOR Micromotor com as especificações 
mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 
meses Indicado para o preparo de cavidades, profilaxia 
com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e 
trabalhos leves em laboratório de prótese. Limpeza 
interna de "inlay-onlay"de resina e cerâmica. * 
Acoplamento BordenINTRAmatic. * Spray Interno. * 
Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. * Encaixe INTRAmatic 
Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360º. * 
Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o 
dentista e paciente. * Esterilizável em autoclave até 
135°C. 

   

276 10 UN 000005725 OCULOS DE PROT. LENTE LARANJA com no mínimo 
as seguintes especificações: óculos de segurança. 
Constituído de armação e visor confeccionado em uma 
única peça de policarbonato laranja. O visor filtra 99,9% 
de todos os raios ultravioleta. VLT (Índice da 
transmissão de Luz Visível) 45% e filtra 98% de luz azul. 
* As hastes, tipo espátula, são compostas de duas 
peças: uma peça é confeccionada do mesmo material 
da armação e dotada de proteção lateral com sistema 
de ventilação indireta composto de três fendas e outra 
peça confeccionada de material plástico preto que se 
encaixa na primeira e permite a regulagem do tamanho 
em três estágios ou uma peça confeccionada do 
mesmo material da armação e dotada de proteção 
lateral com sistema de ventilação direta composta de 
nove orifícios. As haste são fixadas à armação através 
de pinos plásticos. 

   

277 20 UN 000010128 OCULOS DE PROTEçAO INCOLOR com no mínimo as 
seguintes especificações: óculos de segurança com 
lente de proteção em policarbonato com tratamento 
antirrisco, antiembaçante e UV, protetor nasal injetado 
do mesmo material e haste com comprimento regulável, 
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Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 
    com cordão. Indicado contra impacto de partículas 

volantes. 
   

278 100 UN 000023132 OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA 
ROTAÇÃO E BAIXA ROTAÇÃO COMPLETO Com no 
mínimo as seguintes especificações: *Átoxico. *Não 
contém cloro flúor carbono. *Fácil aplicação. *A 
lubrificação de seus instrumentos deve ser realizada 
antes de cada ciclo de um novo trabalho. *Embalagem 
com 200ml. 

   

279 100 BL 000024736 PAPEL CARBONO CONTACTO Com no mínimo as 
seguintes especificações: Azul e vermelho. Dupla face. 
Resistente à tração e a umidade. Recoberto por fina 
camada de parafina. Bloco com 12 folhas. 

   

280 50 VD 000005698 PARAMONOCLOROFENOL Com no mínimo as 
seguintes especificações: canforado. Frasco com 20 ml. 

   

281 40 KT 000007649 PASTA DE HIDROXIDO CALCIO PURA Com no 
mínimo as seguintes especificações: * Reúne as 
propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) 
com as do paramonoclorofenolcanforado. * O PMC 
associado à cânfora melhora os resultados clínicos em 
função da sua maior difusibilidade, além de atenuar sua 
ação irritante. * Calen com PMCC é hidrossolúvel e 
pronto para uso imediato. Kit com 2 tubos de 2,7g de 
pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de 
glicerina. 

   

282 50 UN 000007629 PASTA PROFILATICA 90 GR Com no mínimo as 
seguintes especificações: embalagem com 90 gramas, 
com flúor. Sabor tutti-frutti. 

   

283 6 UN 000016421 PEÇA RETA Peça reta com as especificações mínimas 
aqui descritas e com garantia mínima de 12 
meses.Preparo de cavidades, profilaxia com pasta 
abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos 
leves em laboratório de prótese. Limpeza interna de 
"inlay-onlay"de resina e cerâmica. * Para ser usada com 
Micro motor de encaixe Borden (2 furos); * Spray para 
refrigeração por condução interna; * Sistema de encaixe 
da peça reta universal Intra,; * Esterilizável em 
autoclave até 135°C; * Acoplamento Borden; * Mínimo 
de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. * Sistema de 
fixação de broca de giro de anel. * Refrigeração externa. 
* Transmissão 1:1. 

   

284 100 UN 000003233 PINCA DE ALGODAO com no mínimo as seguintes 
especificações: pinça clínica para uso geral no 
consultório. Aço inoxidável. Autoclavável. 

   

285 10 CX 000024936 PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 0,5 com no mínimo as 
seguintes especificações: caixa com 5 unidades 

   

286 10 CX 000024937 PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 1 Com no mínimo as 
seguintes especificações: Pino fabricado em compósito 
de fibra de vidro e resina epóxi de alta resistência 
mecânica que atua como reforço intrarradicular da 
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Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 
    estrutura dental e promove retenção para o material 

restaurador definitivo ou núcleo de preenchimento, no 
caso de restaurações indiretas. * Dupla Conicidade com 
excelente adaptação, preserva ao máximo a dentina 
intra-radicular para o alojamento do pino por que 
correspondem ámorfologia do canal após terapia 
endodôntica. * São altamente estéticos, praticamente 
incolores e translúcidos. * A translucidez confere aos 
pinos alta condutividade de luz e permitem a 
polimerização do cimento dual até o ápice do canal, já 
na etapa inicial da cimentação. * Excelente transmissão 
de luz. * A composição especial lhes confere boa 
radiopacidade, permitindo fácil controle de sua posição 
durante o processo de ajuste e também 
pós-cimentação. * Seu módulo de elasticidade é muito 
próximo ao da dentina, isto é, o seu comportamento é 
muito similar ao da estrutura dental, diminuindo a 
tensão sobre as paredes radiculares. * Pode ser usado 
com sistemas adesivos duais e fotopolimerizáveis pela 
grande capacidade de transmitir luz. 

   

287 10 CX 000024938 PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 2 com no mínimo as 
seguintes especificações: caixa com 5 unidades 

   

288 10 CX 000024939 PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 3 com no mínimo as 
seguintes especificações: caixa com 5 unidades 

   

289 30 UN 000024982 PINÇA ALLIS 15CM com no mínimo as seguintes 
especificações: aço inox; autoclavável. 

   

290 30 UN 000010241 PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA com no mínimo 
as seguintes especificações: Pinça hemostática Kelly 
Reta 14cm : * Aço inox. * Autoclavável. Indicada para 
uso cirúrgico geral, para pinçar artérias e veias e 
interromper fluxo sanguíneo. 

   

291 30 UN 000019386 PINÇA KELLY CURVA com no mínimo as seguintes 
especificações: Pinça hemostática Kelly Curva 14cm : * 
Aço inox. * Autoclavável. 

   

292 6 UN 000024984 PINÇA PORTA GRAMPO PALMER com no mínimo as 
seguintes especificações: Indicado para levar o grampo 
ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. 
* Aço Inoxidável. * Autoclavável. 

   

293 6 UN 000024983 PINÇA PORTA GRAMPO PALMER SERRILHADA com 
no mínimo as seguintes especificações: Indicado para 
conduzir e abrir o grampo para ser colocado no dente 
ou na raiz. * Fabricado em aço Inoxidável * 
Autoclavável. 

   

294 20 UN 000007644 PLACA DE VIDRO com no mínimo as seguintes 
especificações: placa de vidro polida de 15mm. 

   

295 200 UN 000024740 PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168FF    

296 200 UN 000024739 PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 1190    

297 200 UN 000024738 PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO 
ARREDONDADA 2135 
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Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 

298 200 UN 000024741 PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO 
ARREDONDADO 2136 

   

299 200 UN 000024737 PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO CHAMA 1190F    

300 20 UN 000007695 PORTA AGULHA com no mínimo as seguintes 
especificações: Porta agulha mathiew 11cm: Auxilia no 
manuseio do fio de sutura e fio de ligadura, sendo 
indicado para procedimentos cirúrgicos e ortodônticos. * 
Aço inoxidável. * Autoclavável. 

   

301 20 UN 000005054 PORTA AGULHA 14CM com no mínimo as seguintes 
especificações: Porta agulha Mayo Hegar 14cm: 
Instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica 
em ambiente cirúrgico. 

   

302 40 UN 000014250 PORTA AMALGAMA DE PLASTICO com no mínimo as 
seguintes especificações: Porta amálgama de plástico: 
indicado para restaurações plásticas.* Esterilizável em 
Autoclave a 121°C; 

   

303 40 UN 000002287 PORTA AMALGAMA METAL simples    

304 20 UN 000007686 PORTA MATRIZ com no mínimo as seguintes 
especificações: Porta matriz tofflemire: Utilizado para 
matrizes Tofflemire. Material em aço inox. 

   

305 10 UN 000014248 POTE DAPPEN PLASTICO    

306 50 BIS 000014221 RESINA A1 MICRO-HIBRIDA À BASE DE 
MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZÁVEL, 
4G 

   

307 50 BIS 000005664 RESINA A2 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE 
MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, 
(bisnaga com 4g) 

   

308 50 BIS 000007616 RESINA A3 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE 
MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, 
(bisnaga com 4g) 

   

309 50 BIS 000007618 RESINA A3,5 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE 
MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, 
(bisnaga com 4g) 

   

310 50 BIS 000007619 RESINA B1 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE 
MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, 
(bisnaga com 4g) 

   

311 50 BIS 000014222 RESINA B2 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE 
MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, 
(bisnaga com 4g) 

   

312 50 UN 000023114 RESINA B3 BISNAGA micro híbrida a base de 
microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas 

   

313 70 UN 000018164 RESINA FLOW A2 resina composta microhíbrida, 
fotopolimerizável, de alta fluidez. 

   

314 50 UN 000019576 RESINA OA1 BISNAGA microhíbrida a base de 
microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas 

   

315 50 UN 000023118 RESINA OA2 MICRO HÍBRIDA A BASE DE 

MICROGLASS FLUORETADA BISNAGA micro híbrida 
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Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 
    a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 

gramas 
   

316 50 UN 000023119 RESINA OA3 MICRO MIDRIDA A BASE DE 
MICROGLASS FLUORETADA DE FOTOPOLIME 
BISNAGA micro híbrida a base de microglass fluoretada 

fotopolimerizável, 4 gramas 

   

317 50 BIS 000024742 RESINA OA3,5 micro híbrida a base de microglass 
fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas 

   

318 40 KT 000024743 RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM Com no mínimo as 
seguintes especificações: Embalagem com 38 gramas 
de pó + 15 ml de líquido. *Permite a confecção de 
restaurações temporárias de longa duração, podendo 
ser mantido na cavidade bucal por até dois anos. 
*Material ideal para a confecção de base de 
restaurações de amálgama. *Durabilidade dos 
curativos. *Alta resistência a compressão. 

   

319 200 FR 000005892 REVELADOR 475ML revelação manual    

320 10 UN 000024985 RÉGUA MILIMETRADA ENDODÔNTICA 30MM 
ALUMÍNIO com no mínimo as seguintes especificações: 
Régua milimetrada endodôntica 30mm alumínio: * 
Indicado para procedimentos endodônticos. * 
Fabricadas em alumínio. * Autoclavável. 

   

321 80 LT 000024744 SABONETE LIQUIDO TRICLOSAN 0,5% Com no 
mínimo as seguintes especificações: sabonete líquido 
que confere suavidade durante a higienização. *Contém 
a substância ativa Triclosano (0,5%), que exerce ação 
protetora e inibidora de microorganismos sobre a pele, 
conferindo-lhe o efeito antisséptico durante a aplicação. 
Embalagem com 1 litro. 

   

322 20 UN 000004416 SACA BROCA com no mínimo as seguintes 
especificações: * Indicado para Turbinas de Alta 
Rotação. * Saca Broca Para Turbinas de Alta Rotação. * 
Autoclavável. 

   

323 100 UN 000001859 SERINGA 20 ML Com no mínimo as seguintes 
especificações: plástico, estéril, descartável. 

   

324 100 UN 000024986 SERINGA CARPULE COM REFLUXO com no mínimo 
as seguintes especificações: Seringa carpule com 
refluxo: * Indicado para auxiliar na aplicação de 
anestesia dentária. A seringa carpule com refluxo evita 
a injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo. 
* Aço inox. * Autoclavável. 

   

325 30 UN 000007632 SERINGA LUER DE VIDRO Com no mínimo as 
seguintes especificações: 20 ml 

   

326 20 UN 000007696 SINDESMOTOMO com no mínimo as seguintes 
especificações: Sindesmótomo duplo: É utilizado em 
procedimentos cirúrgicos odontológicos. Indicado para 
afastamento gengival. * Produzido em Aço Inoxidável. * 
Maior durabilidade e resistência ao instrumental. 

   

327 60 FR 000007623 SOLUÇÃO HEMOSTATICA TÓPICA Com no mínimo as    
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Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 
    seguintes especificações: Frasco com 10 ml. *Não 

contém epinefrina. 
   

328 10 UN 000024987 SONDA EXPLORADORA RETA NÚMERO 6 com no 
mínimo as seguintes especificações: * Aço inox. * 
Autoclavável. 

   

329 10 UN 000007712 SONDA MILIMETRADA com no mínimo as seguintes 
especificações: :* Indicado para procedimentos clínicos. 
* Aço inox. 

   

330 150 FR 000013775 SORO FISIOLOGICO 0,9% Com no mínimo as 
seguintes especificações: Soro fisiológico 0,9% 250ml: * 
Solução estéril e apirogênica; * Embalagem em 
polipropileno; * Transparente; * Alça giratória 360º e 
retrátil; * Lacre de segurança metálico; 

   

331 20 UN 000024940 STOP DE SILICONE Com no mínimo as seguintes 
especificações: Stop de silicone embalagem com 100 
unidades: O cursor serve para marcação da medida em 
limas endodônticas e brocas para preparo de condutos 
radiculares. * Perfuração centralizada. * Espessura de 
1,0 mm. * Autoclave até 137ºC. * Utilizados em brocas 
(Gates / Limas) e Limas 

   

332 50 PC 000024941 SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL Com no 
mínimo as seguintes especificações: Sugador cirúgico 
descartável estéril: Produto esterilizado em óxido de 
etileno, fabricado em resina ABS. Produto descartável. 
Possui ponteira removível. Embalagem com 20 
unidades. 

   

333 10.000 PC 000016401 SUGADOR SALIVA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 

ATÓXICO, PONTA SILICONIZA Com no mínimo as 
seguintes especificações: *Tubo e ponteira atóxicos. 
*Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti. 

*Embalagem com 40 unidades. 

   

334 30 VD 000005686 SUSPENSAO OTOLOGICA Com no mínimo as 
seguintes especificações: suspensão otológica 
hidrocortisona 10mg/ml; sulfato de neomicina 5mg/ml; 
sulfato poliximina B 

   

335 20 UN 000024988 TESOURA GOLDMAN FOX CURVA 13CM com no 
mínimo as seguintes especificações: Uso cirúrgico geral 
em uma das áreas de corte tem uma serrilha que 
melhora seu corte. Aço inox. * Autoclavável. 

   

336 20 UN 000024989 TESOURA GOLDMAN FOX RETA 13CM com no 
mínimo as seguintes especificações: Uso cirúrgico geral 
em uma das áreas de corte tem uma serrilha que 
melhora seu corte. Aço inox. * Autoclavável. 

   

337 20 UN 000010248 TESOURA MAYO CURVA 15CM com no mínimo as 
seguintes especificações: * Indicado para aparar tecido 
ou cortar sutura. * Fabricado em aço inox. * 
Autoclavável 

   

338 20 UN 000024990 TESOURA METZENBAUM CURVA 15CM DELICADA 

com no mínimo as seguintes especificações: É uma 
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Item Quantidade Unid Produto Descrição Marca Preço Unit. Preço Total 

    tesoura cirúrgica utilizada para cortar tecidos delicados. 

* Aço inox. * Autoclavável. 

   

339 20 UN 000024991 TESOURA METZENBAUM RETA 15CM DELICADA 

com no mínimo as seguintes especificações: É uma 
tesoura cirúrgica utilizada para cortar tecidos delicados. 
* Aço inox. * Autoclavável 

   

340 20 UN 000024992 TESOURA SPENCER 11CM com no mínimo as 
seguintes especificações: Pra remover sutura. * Aço 
inox. * Autoclavável 

   

341 100 CX 000024746 TIRA DE AÇO ABRASIVA 4MMX130MM Com no 
mínimo as seguintes especificações: espessura de 
apenas 0,10mm; grãos de óxido de alumínio fixados 
pelo processo de eletrodeposição. maior aderência dos 
grãos de óxido de alumínio; maior flexibilidade, não 
quebra; Embalagem com 12 tiras de 4mmx130mm. 

   

342 100 CX 000024745 TIRA DE AÇO ABRASIVA 6MMX150MM Com no 
mínimo as seguintes especificações: espessura de 
apenas 0,10mm; grãos de óxido de alumínio fixados 
pelo processo de eletrodeposição. maior aderência dos 
grãos de óxido de alumínio; maior flexibilidade, não 
quebra; Embalagem com 12 tiras de 6mmx150mm. 

   

343 200 CX 000010117 TIRA DE POLIESTER Com no mínimo as seguintes 
especificações: tira de lixa de poliéster para 
acabamento dental: embalagem com 150 unidades de 
2,5mm. 

   

344 250 CX 000024747 TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA com no mínimo 
as seguintes especificações: embalagem com 50 
unidades pré-cortadas, no tamanho 0,05x10x100mm. 

   

345 700 PC 000007634 TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL Com no mínimo 
as seguintes especificações: *Sanfonada e com 
elástico. *Cor branca. *Produzidas a partir de 
polipropileno/tecido não tecido (TNT) *Tamanho: 
45x52cm. *Descartáveis, individuais e de uso único. 

   

346 50 VD 000005671 TRICRESOLFORMALINA 20 ML Com no mínimo as 
seguintes especificações: frasco com 20 ml 

   

347 100 KT 000024748 VERNIZ DE FLÚOR Embalagem com 10ml+solvente 
com 10ml. 

   

348 110 VD 000005675 VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES Com no mínimo 

as seguintes especificações: embalagem com 15ml. 
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Total Geral  

 
05) JUSTIFICATIVA 
Os materiais e equipamentos odontológicos são para suprir às necessidades do 

Município com a finalidade de promover um atendimento de qualidade, tendo em vista 

que os materiais são utilizados por todos os usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS) atendidos nas Unidades de Saúde.  

06) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes das eventuais contratações derivadas deste processo 

licitatório correrão na seguinte dotação orçamentária: 
0701.10.0301.1003.2036 155.243 44905200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

0701.10.0301.1003.2036 155.243 33903000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

0701.10.0301.1003.2031 102.201 44905200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

0701.10.0301.1003.2031 102.201 33903000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

 

07) AVALIAÇÃO APROXIMADA DE CUSTOS 
O valor estimado para contratação, conforme pesquisa de mercado anexa aos autos, é 

de R$ 1.289.061,2500. 
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ANEXO II  

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES E DE CONSUMO. 

Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 
Representante Legal: 

Item Quantidade Unidade Código Descrição Marca Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

0001        20,0000 KT 000023093 

ACABAMENTO PARA RESINA NA COR BRANCA Com no mínimo as seguintes especificações: 
Acabamento para resina cor branca: Indicado para acabamento e polimento final de restaurações e 
facetas realizadas com resina composta. Os polidoressão fabricados em silicone, material inerte e seguro 
para o uso em saúde; * Possui 9 silicones com abrasividades de granulação fina. Embalagem com 9 
unidades. 

  R$0,0000 R$0,00 

0002        90,0000 VD 000023141 
ADESIVO ODONTOLÓGICO BOND 2-1 CONTENDO 4ML CADA Com no mínimo as seguintes 
especificações:Adesivo dental fotopolimerizável com flúor 
Embalagem de 4ml. 

  R$0,0000 R$0,00 

0003       600,0000 GL 000023151 
AGUA DESTILADA CONTENDO 5 LITROS CADA Com no mínimo as seguintes especificações: Água 
destilada /desmineralizada: processo de remoção total dos minerais presentes na água, através da 
ultrafiltração. Após esse processo ela passa pela esterelização UV. Aplicada em autoclaves. 

  R$0,0000 R$0,00 

0004       300,0000 CX 000007613 

AGULHA DE CURTA - 100 UNIDADES Com no mínimo as seguintes especificações: Agulha curta 
descartável 30 G: Agulha com biseltrifacetado.  
* Cânula altamente flexível siliconizada.  
* Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para 
seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto.  
* Produto de uso único.  
* Estéril a óxido de etileno. - Curta: 22mm. Embalagem com 100 unidades. 

  R$0,0000 R$0,00 
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0005       300,0000 CX 000007614 

 
AGULHA LONGA - 100 UNIDADES Com no mínimo as seguintes especificações: Agulha longa 
descartável 27G: Agulha com biseltrifacetado.  
* Cânula altamente flexível siliconizada.  
* Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para 
seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto.  
* Produto de uso único.  
* Estéril a óxido de etileno. Longa: 30mm. Embalagem com 100 unidades. 

  R$0,0000 R$0,00 

0006        10,0000 UN 000024943 ALAVANCA  CURVA DIREITA ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para 
auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Tipo bandeirinha.   R$0,0000 R$0,00 

0007        10,0000 UN 000024944 ALAVANCA  CURVA DIREITA INFANTIL com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para 
auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Tipo bandeirinha.   R$0,0000 R$0,00 

0008        20,0000 UN 000024945 ALAVANCA CURVA ESQUERDA ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para 
auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Tipo bandeirinha.   R$0,0000 R$0,00 

0009        10,0000 UN 000024946 ALAVANCA CURVA ESQUERDA INFANTIL com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para 
auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Tipo bandeirinha.   R$0,0000 R$0,00 

0010        10,0000 UN 000024947 ALAVANCA RETA ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em 
cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0011        10,0000 UN 000024948 ALAVANCA RETA INFANTIL com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em 
cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Cabo fino maciço.   R$0,0000 R$0,00 

0012     1.600,0000 LT 000001487 ALCOOL 70 % Com no mínimo as seguintes especificações: Álcool etílico 70%: embalagem com 1 litro   R$0,0000 R$0,00 

0013       500,0000 PC 000002288 

ALGODAO ROLETE C/100 UN CADA Com no mínimo as seguintes especificações:  
Algodão em rolete: * Fabricado em 100% fibras de algodão.  
* Possui formato cilíndrico.  
* Pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama. Embalagem com 100 
unidades. 

  R$0,0000 R$0,00 

0014       300,0000 PC 000024520 ALGODÃO BOLA  COM 95 GR Com no mínimo as seguintes especificações: Algodão em bola: com 95grs   R$0,0000 R$0,00 
0015       300,0000 PC 000018034 ALGODÃO HIDROFILO BOLA. PACOTE COM 50G.   R$0,0000 R$0,00 

0016       300,0000 RL 000015928 

ALGODÃO, HIDROFILO Com no mínimo as seguintes especificações:  
*não estéril; 
*100% puro algogão: macio e extra absorvente; 
*Cor: branco 
*Peso: 500 gramas 
EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL 
APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (rolo de 500gr) 

  R$0,0000 R$0,00 

0017        10,0000 UN 000024949 ALICATE PERFURADOR AINSWORTH Com no mínimo as seguintes especificações: Indicado para 
perfurar; lençol de borracha (dique de borracha) para isolamento absoluto; aço inox; autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0018        10,0000 UN 000024950 ALVEOLÓTOMO LUER CURVO com no mínimo as seguintes especificações: indicado para aparar 
tecidos fibrosos ou pequenas espículas ósseas. Aço inoxidável; autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0019       500,0000 CX 000021008 ANESTÉSICO ARTHICAINA 4% CAIXA C/ 50 TUBETES Com no mínimo as seguintes especificações: 
Anestésico injetável Arthicaína 4% com epinefrina1:100.000 contendo 50 tubetes de 1,8 ml cada.   R$0,0000 R$0,00 

0020       600,0000 CX 000024523 
ANESTÉSICO INJETÁVEL CITOCAÍNA A 3%:  CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FEL Com no 
mínimo as seguintes especificações: Anestésico injetável citocaína a 3%: cloridrato de prilocaína com 
felipressina 0,03UI/ml: 50 carpules contendo 1,8 ml. 

  R$0,0000 R$0,00 

0021       800,0000 CX 000024537 ANESTÉSICO INJETÁVEL: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNAA 20MG/ML COM EPINEFRIN Com no 
mínimo as seguintes especificações: Anestésico injetável: cloridrato de mepivacaínaa 20mg/ml com   R$0,0000 R$0,00 
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epinefrina 0,01 mg/ml contendo 50 tubetes de 1,8 ml cada. 

0022       600,0000 CX 000023059 ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% Com no mínimo as seguintes especificações: Anestésico de lidocaína a 
2% com epinefrina1:100.000. Embalagem com 50 tubetes de cristal ( tubete de vidro) 1,8ml cada.   R$0,0000 R$0,00 

0023        80,0000 UN 000024522 ANESTÉSICO TÓPICO GEL Com no mínimo as seguintes especificações: Anestésico tópico gel com 20% 
de benzocaína. Pote com 12g. Sabor tutti -frutti.   R$0,0000 R$0,00 

0024        30,0000 LT 000024749 

ANTISSÉPTICO TÓPICO PVPI Com no mínimo as seguintes especificações: produto a base de 
polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e 
ativo que libera iodo progressivamente. 
*É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus.  
*Embalagem com 1 litro. 

  R$0,0000 R$0,00 

0025         8,0000 UN 000021083 

APARELHO AMALGAMADOR DE CÁPSULAS Aparelho amalgamador com as especificações mínimas 
aqui descritas, Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas. * Painel digital com 
teclados tipo membrana interna.  
* Haste batedora com dupla velocidade:  
* Média: 4200 oscilações por minuto.  
* Alta: 5000 oscilações por minuto.  
* Possui grande amplitude e movimento helicoidal elíptico oferecendo a homogeneização ideal. Indicado 
para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados.  
* Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de 
amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro).  
* Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o 
equipamento estável e extremamente silencioso.  
* Bivolt automático.  
* Dispositivo de segurança com micro chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a 
tampa seja aberta acidentalmente.  
* Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente.  
* Chave geral liga/desliga.  
* Eletrônico micro processado com escala de 0 a 99 segundos.  
* Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do 
tempo solicitado.  
* Largura / Altura / Comprimento (cm) 22,5 X 111 X 21,5.  
* Peso líquido (kg) 2,50 Kg.  
* Potência do motor 35 W.  
* Temporizador eletrônico digital 0 à 99 segundos. 
Com pelo menos 12 meses de garantia. 

  R$0,0000 R$0,00 

0026         4,0000 UN 000017734 

APARELHO DE RAIO X - ODONTOLOGICO Aparelho de RX: Com as especificações mínimas aqui 
descritas :Indicado para exame detalhado de radiografias periapicais e interproximais. * Leveza e precisão 
nos movimentos. 
* Exclusiva Tecnologia com 95% menos chumbo: O cabeçote do Raios-X é confeccionado com um 
material extremamente leve, com altíssimo grau de isolação da radiação.  
* Sua movimentação é suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. 
* Controle digital ergonômico com cabo removível: Com controle centesimal de tempo através de 
microprocessador;  
* Seletor em painel lexan de alto-relevo;  
* Todas as funções do aparelho são comandadas pelo controle digital, conectado com cabo espiralado de 
5 metros.  
* 21 Intervalos de tempo de exposição padronizados: O Raios-X permite inclusive operações com 
tomadas centesimais a partir de 0,06 segundos. 

  R$0,0000 R$0,00 
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* Os tempos padronizados permitem a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR 
IEC 60.601-2-7. 
* Escala de angulação do cabeçote: Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do 
cabeçote.  
* Novo sistema de articulação do cabeçote 
* Fácil posicionamento do cabeçote sem esforço do operador.  
* Grande suavidade e precisão nos movimentos.  
* Novo design do cabeçote: As curvas produzem um design arrojado com cores neutras e agradáveis. 
Ergonômico e de fácil manuseio.  
* Proteção térmica do cabeçote: Evita o super aquecimento do cabeçote aumentando a vida útil e 
garantindo perfeito funcionamento do aparelho.  
* Cabeçote com câmara de Compensação: Mantém a pressão interna do cabeçote estável, assegurando 
um perfeito funcionamento.  
* Ponto focal: Com correto dimensionamento.  
* Proporciona um feixe de radiação sem distorção.  
* Caixa de comando: Em material especial com suporte de fixação do controle.  
Facilita acoplamento do controle, sem riscos de queda.  
* Braços Pantográfico, com maior alcance, permitindo a utilização do aparelho nas mais variadas 
posições.  
* Articulações com rolamentos: proporcionam suavidade nos movimentos e excelente estabilidade.  
* Coluna, braços e base construídos em aço, com cantos arredondados.  
Base pendular super estável 
* Com linhas arredondadas e rodízios especiais (freio em dois rodízios).  
* Pintura na cor gelo com tratamento anticorrosivo.  
* Cabo de alimentação removível:  
* Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade 
- Certificado de Qualidade 
- Laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos 
pela Portaria SVS 453.  
* Produto pronto para o sistema digital. 
* Tensão da rede: 127V/60Hz / 220V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz. 
* Potência de entrada: 1200VA. 
* Tensão do tubo:70kVp. 
* Corrente do tubo: 7mA.  
* Tempo de exposição: 60ms a 3,2s.  
* Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional). 
* Colimador Retangular 30 x 40mm.  
* Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm. 
* Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm.  
* Fator de resfriamento: 1:30s. 
 Com garantia mínima de 12 meses 

0027         8,0000 UN 000023047 

APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho de fotopolimerizador: * Indicado para fotopolimerização de 
resinas fotossensíveis. * Branco. Com as especificações mínimas aqui descritas 
* Possui 6 opções de fotoativação. 
* Low (600mW/cm²) 
* Ramp (400 a 1.000mW/Cm²) 
* Standard (1.000mW/cm²) 
* High (1600 a 1800mW/cm²) 
* FastOrtho (exclusiva para fotopolimerização em 3 segundos) (1600 a 1800mW/cm²) 
* Turbo (2.200 a 2.400mW/cm²) 

  R$0,0000 R$0,00 
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* Função FastOrtho e a Função Turbo, realizam fotopolimerização em 3 segundos. 
* Comprimento de onda: de 440 à 480nm. 
* Intensidade de luz: de 2.200 à 2.400 mW/cm². 
* Com tecnologia LED de amplo espectro. 
* Possui radiômetro na base. 
Com garantia mínima de 12 meses 

0028         6,0000 UN 000011858 

APARELHO ULTRASOM Aparelho de ultrassom:Com as especificações mínimas aqui descritas Aparelho 
conjugado de ultra-sompiezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme 
não mineralizado. 
Corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em 
poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm, com plástico injetado, oferece alta resistência 
estrutural e à oxidação; peças metálicas com pintura lisa com tinta à base de epóxi permite fácil 
desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho; internamente alojam-se a unidade 
geradora de ultra-som, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba 
peristáltica, sistema de ar comprimido e externamente painel contendo: led indica que o aparelho está 
energizado; chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultra-som 
regulável em quatro estágios permite mais ou menos potência, dependendo da massa do cálculo e de sua 
densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis 
do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. 
Circuito eletrônico com estabilizador de freqüência não permite que as oscilações comuns da rede elétrica 
interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento. 
Peça de mão do ultra-som leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, permite precisão no 
trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força 
aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultra-sônica aplicada ao dente. 
Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, 
que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 28 kHz ± 5 com a 
mesma amplitude e freqüência. 
Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 121º C, o que 
elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, 
pois é sabido que esterilizações freqüentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento. 
Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude 
variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; por não apresentar movimentos em outros 
planos, a ponta ativa não "risca" e não "martela" a superfície do dente; o que propicia uma raspagem 
eficiente, sem que a superfície fique irregular; oferece maior eficácia na remoção do cálculo supra e 
subgengival, nas superfícies vestibulares, linguais ou palatinas, fossas e fissuras oclusais, nas superfícies 
interproximais. 
Acompanha três tips para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para 
instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, para evitar 
acidentes ao CD/Auxiliar quando da troca, todos esterilizáveis em autoclave. 
Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e 
consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma 
profilaxia; evitando que o pó fique úmido obstruindo as partes internas do aparelho, altamente resistente, 
oferece eficiência na limpeza, e melhor qualidade no jato ativo; tampa transparente permite verificar a 
quantidade de pó no interior do reservatório e se o turbilhonamento está sendo feito com eficiência; 
sistema de travamento de rosca em corpo de acrlico. 
Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 121º C. 
Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do 
ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. 
Válvula dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha a água das peças de mão evitando 
respingos durante as paradas de funcionamento. 

  R$0,0000 R$0,00 
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Pedal único de acionamento para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio; formato redondo com 
acionamento de qualquer ângulo. 
Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. 
Tensão de entrada com três opções de acionamento na chave seletora de tensão localizada na parte 
inferior do aparelho, permite ser ligado em 110 / 127 / 220V. Altura: 
215 mm 
Largura: 
310 mm 
Comprimento: 
250 mm 
Tensão: 
99 a 242 (V) 
Potência: 
36 (W) 
Frequência: 
24 a 30 (KHz) Com no mínimo 12 meses de garantia 

0029        40,0000 UN 000024951 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL com no mínimo as seguintes especificações: indicado 
para aplicaçãod e hidróxido de cálcio; aço inox; tamanho 14cm; autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0030        10,0000 UN 000024952 ARCO YOUNG METÁLICO ADULTO   R$0,0000 R$0,00 

0031        10,0000 UN 000024953 ARCO YOUNG NYLON ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: esterilização em autoclave   R$0,0000 R$0,00 

0032        10,0000 KT 000024962 

ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA com no mínimo as seguintes especificações: kit com 1 cânula + 3 agulhas 
com bisel nos diâmetros 1,0mm, 1,5mm e 2,0mm. Possui curvaturas das agulhas compatíveis com a 
necessidade diária, facilitando a aspiração das soluções irrigadoras durante o tratamento de canal. O 
tamanho da cânula favorece a empunhadura e por ser lisa (sem roscas) facilita a limpeza e remoção de 
detritos, evitando contaminação cruzada. 

  R$0,0000 R$0,00 

0033         6,0000 UN 000019725 

AUTOCLAVE 21 LITROS Com no mínimo as seguintes especificações: 
*Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade 
que cumpre a norma NBR ISO 13485; 
*É necessário realizar o desbloqueio e ajuste de altitude antes do primentiro uso, garantindo assim 
segurança e rastreabilidade do produto; 
*Digital, fácil manuseio; 
*Bivolt automático 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 
254V; 
*Diversos sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento 
de dados e sistema eletrônico de controle e potência; 
*Câmara aço inox; 
*Programa único de esterilização; 
*Desaeração e despressurização automática; 
*Teclado de controle na cor azul; 
*Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; 
*3 bandejas em alumínio anodizado; 
*Secagem eficiente com porta entreaberta; 
*Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; 
*Garantia 2 anos; 
*Potência 1.600 watts; 
*Frequência 50/60 Hz 
*Dimensão externa 38x38x55 cm (LxAxP) 
*Dimensão câmara 25x43 cm (DxP) 
*Peso líquido 22,8 kg 

  R$0,0000 R$0,00 
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*Peso bruto 25,6 kg 
*Fácil manuseio 
*Design moderno 
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0034         6,0000 UN 000024786 

AUTOCLAVE 40 LITROS Com as especificações mínimas aqui descritas * Microcontrolador eletrônico: 
garante a repetibilidade nos processos de esterilização. 
* Display em LCD com 6 ciclos pré programáveis em 121°C e 134°C; 
* Sensor de falta de água: caso o operador esqueça-se de colocar água, o ciclo de aquecimento será 
cancelado após 12 minutos de seu início. 
* Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não 
começar em até 35 minutos. 
* Porta da câmara: constituída em aço cromado, vedação da porta com guarnição de silicone resistente a 
alta temperatura e pressão; travamento da porta através de 8 pinos e um manípulo utilizado para abrir e 
fechar a porta, tornando-se assim uma das portas mais seguras do mercado. 
* Sensor de temperatura: protege contra um aumento excessivo da temperatura. 
* Válvula solenóide: atua no caso de queda de energia, garantindo a despressurizaçãoassim que a 
energia for restaurada. 
* Válvula Antivácuo: válvula mecânica que atua ao abrir a porta para liberar o fluxo de ar, permitindo sua 
movimentação e evitando que volte água para a câmara. 
* Válvula de segurança: opera caso a pressão exceda os limites de segurança, prevenindo a ocorrência 
do risco de sobrepressão. 
* Dispositivo de segurança da porta: assegura que o operador não consiga dar inicio ao ciclo, caso a porta 
não esteja totalmente fechada.  
* Dispositivo contra abertura acidental da porta: fornece despressurização imediata do sistema em caso 
de abertura acidental.  
* Resistência de aquecimento tipo coleira: acoplada externamente a câmara, mais segura e consome 
menos energia.  
* Isolação térmica: tanque revestido com lã de vidro, mantendo isolada a alta temperatura apenas na 
câmara.  
* Tecla cancela: acionada pelo operador, interrompe o ciclo no caso de uma emergência. Filtro da câmara: 
evita obstruções das tubulações.  
* Mangueira para drenagem: apropriada para a alta temperatura. 
* Fusíveis elétricos: protege contra elevação excessiva de corrente. Pés de borracha: garantem a 
estabilidade do conjunto 
** Especificações Técnicas 
* Tensão: 127V ou 220V 
* Frequência: 50/60 Hz 
* Potência: 980W 
* Consumo de Água: 200 ml 
  
Acessórios que acompanham o produto: 
* 2 Bandejas 
* Suporte das Bandejas 
* Copo dosador 
* Mangueira 
* Filtro da câmara. Com no mínimo 12 meses de garantia 

  R$0,0000 R$0,00 

0035         5,0000 UN 000005642 
AVENTAL DE CHUMBO com no mínimo as seguintes especificações: retém a radiação em procedimentos 
radiográficos; avental de borracha plumbífera com protetor de tireóide; para paciente; tamanho 100x60cm; 
0,25mm PB; peso 2,730 kg; acabamento em Polikoy (corino especial). 

  R$0,0000 R$0,00 

0036        40,0000 UN 000022756 

BANDEJA RETANGULAR LISA EM AÇO INOXIDAVEL PARA INSTRUMENTOS CIRURGICOS com no 
mínimo as seguintes especificações: as bandejas odontológicas apra esterilização são utilizadas para 
transporte de instrumentos, organização de objetos clínicos e esterilização de instrumentos; leves e finas; 
possuem uma grande resisitência para manuseio; 22cm comprimento x 9cm largura x 1,5cm altura. 
Material poliacetal. 

  R$0,0000 R$0,00 
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0037       150,0000 CX 000010066 

BICARBONATO DE SÓDIO: * GRANULOMETRIA EXTRA FINA. Com no mínimo as seguintes 
especificações: 
*Granulometria extra fina. 
*não entope o equipamento. 
*Grau de pureza de 99,9%. 
*Embalagem com 15 sachês com 40 gramas cada. 

  R$0,0000 R$0,00 

0038       200,0000 UN 000024637 BROCA 3018 HL   R$0,0000 R$0,00 
0039       200,0000 UN 000024524 BROCA 3118 FF BROCA 3118 FF   R$0,0000 R$0,00 

0040        70,0000 UN 000018184 
BROCA CARBIDE CILINDRICA N° 1558 Com no mínimo as seguintes especificações: Broca Carbide 
cirúrgica cilindrínca dentada arredondada FG número 1558: embalagem com 1 unidade, alta rotação , 25 
mm. 

  R$0,0000 R$0,00 

0041        30,0000 UN 000024631 BROCA CIRURGICA  702 LONGA ALTA ROTAÇÃO 25 MM: CARBIDE, CÔNICA   R$0,0000 R$0,00 

0042        30,0000 UN 000024538 
BROCA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA NÚMERO 4. INDICADA COMO AUXILIAR EM C Com no 
mínimo as seguintes especificações: Broca cirúrgica carbide esférica número 4. Indicada como auxiliar em 
cirurgias orais. 

  R$0,0000 R$0,00 

0043        20,0000 EB 000024750 BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 1 Com no mínimo as seguintes especificações: 
embalagem com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0044        20,0000 EB 000024751 BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 2 Com no mínimo as seguintes especificações: 
embalagem com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0045        20,0000 EB 000024752 BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 3 Com no mínimo as seguintes especificações: 
embalagem com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0046        20,0000 EB 000024753 BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 4 Com no mínimo as seguintes especificações: 
embalagem com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0047        20,0000 EB 000024754 BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 5 Com no mínimo as seguintes especificações: 
embalagem com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0048        20,0000 EB 000024755 BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 6 Com no mínimo as seguintes especificações: 
embalagem com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0049        20,0000 EB 000024756 BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 1   R$0,0000 R$0,00 
0050        20,0000 UN 000024758 BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 2   R$0,0000 R$0,00 
0051        20,0000 EB 000024757 BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 4   R$0,0000 R$0,00 
0052        20,0000 UN 000024759 BROCA DE LARGO 32 MM NÚMERO 1   R$0,0000 R$0,00 
0053        20,0000 UN 000024760 BROCA DE LARGO 32 MM NÚMERO 2   R$0,0000 R$0,00 
0054        20,0000 UN 000024761 BROCA DE LARGO 32 MM NÚMERO 4   R$0,0000 R$0,00 
0055       200,0000 UN 000002247 BROCA DIAMANTADA 1011 Broca esférica 1011 alta rotação   R$0,0000 R$0,00 
0056       200,0000 UN 000003864 BROCA DIAMANTADA 1012 alta rotação   R$0,0000 R$0,00 
0057       200,0000 UN 000005897 BROCA DIAMANTADA 1013 alta rotação   R$0,0000 R$0,00 
0058       200,0000 UN 000002253 BROCA DIAMANTADA 1014 alta rotação   R$0,0000 R$0,00 
0059       200,0000 UN 000005898 BROCA DIAMANTADA 1015 alta rotação   R$0,0000 R$0,00 
0060       200,0000 UN 000002250 BROCA DIAMANTADA 1016 alta rotação   R$0,0000 R$0,00 
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0061       200,0000 UN 000002255 BROCA DIAMANTADA 1032 alta rotação   R$0,0000 R$0,00 
0062       200,0000 UN 000002251 BROCA DIAMANTADA 1033 alta rotação   R$0,0000 R$0,00 
0063       200,0000 UN 000003865 BROCA DIAMANTADA 1034 alta rotação   R$0,0000 R$0,00 
0064       200,0000 UN 000016407 BROCA DIAMANTADA 1035 ALTA ROTAÇÃO   R$0,0000 R$0,00 
0065       200,0000 UN 000024634 BROCA DIAMANTADA 1036 ALTA ROTAÇÃO   R$0,0000 R$0,00 
0066       200,0000 UN 000024635 BROCA DIAMANTADA 1090 ALTA ROTAÇÃO   R$0,0000 R$0,00 
0067       200,0000 UN 000003866 BROCA DIAMANTADA 1092 alta rotação   R$0,0000 R$0,00 
0068       200,0000 UN 000024636 BROCA DIAMANTADA 1093 ALTA ROTAÇÃO   R$0,0000 R$0,00 
0069       200,0000 UN 000003867 BROCA DIAMANTADA 1094 alta rotação   R$0,0000 R$0,00 
0070       200,0000 UN 000024632 BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA 1014 HL   R$0,0000 R$0,00 
0071       200,0000 UN 000024633 BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA ESFÉRICA 1016 HL   R$0,0000 R$0,00 
0072       200,0000 UN 000011818 BROCA DIAMANTADA PONTA LAPIS 3193 alta rotação   R$0,0000 R$0,00 
0073        30,0000 UN 000024762 BROCA ENDO Z 21 MM Blister com 1 unidade com 21mm de comprimento   R$0,0000 R$0,00 
0074        30,0000 UN 000024763 BROCA ENDO Z 25 MM Blister com 1 unidade com 25mm de comprimento   R$0,0000 R$0,00 
0075       200,0000 UN 000005645 BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 1   R$0,0000 R$0,00 
0076       200,0000 UN 000005647 BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 3   R$0,0000 R$0,00 
0077       200,0000 UN 000005648 BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 4   R$0,0000 R$0,00 
0078       200,0000 UN 000018156 BROCA ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO 6   R$0,0000 R$0,00 

0079        20,0000 EB 000024764 

BROCA LÊNTULO 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: produzida em aço carbono, de 
baixa rotação. No formato espiral. Com 21mm de comprimento. Tamanho 1-4 (sortidas).  
Tamanho 001 na cor vermelha 
Tamanho 002 na cor azul 
Tamanho 003 na cor verde 
Tamanho 004 na cor preta 

  R$0,0000 R$0,00 

0080        20,0000 EB 000024765 BROCA LÊNTULO 25MM Embalagem com 04 unidade nº 25-40 de 25mm   R$0,0000 R$0,00 

0081        30,0000 UN 000023154 

BROCA Nº702 PARA PEÇA RETA Broca 702 longa para peça reta:Broca 702 para peça de mão. 
Fabricada em carboneto de tungstênio. Ultra resistente a fraturas melhor balanceamento. Sua composição 
especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação asseguram a melhor durabilidade. As pontas 
para peça de mão são utilizadas no ajuste de peças protéticas de metal porcelana resina composta e 
provisórios de resinaacrícilica. Utilizada também em cirurgias. Corte espiral fissurado 

  R$0,0000 R$0,00 

0082        15,0000 UN 000000703 BROQUEIRO Broqueiro de alumínio com 15 furos: embalagem com 1 unidade.   R$0,0000 R$0,00 
0083        30,0000 UN 000024954 BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS   R$0,0000 R$0,00 

0084        40,0000 UN 000024955 BRUNIDOR NÚMERO 29 SIMPLES com no mínimo as seguintes especificações: utilizado no 
acabamentos de restaurações de amálgama; produzido em aço inoxidável; ponta tipo oval.   R$0,0000 R$0,00 

0085        40,0000 UN 000024956 
BRUNIDOR NÚMERO 33 com no mínimo as seguintes especificações: promove alisamento e remoção de 
excesso nas restaurações; aço inox; autoclavável; formato específico para ser utilizado em escultura da 
anatomia oclusal. 

  R$0,0000 R$0,00 

0086        40,0000 UN 000024957 
BRUNIDOR Z DUPLO com no mínimo as seguintes especificações: indicado para brunir materiais de 
preenchimento temporário e outros materiais restauradores, alisar o amálgama após a condensação, 
contornar a banda matriz antes de posicioná-la. Material inox. Autoclavável. 

  R$0,0000 R$0,00 
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0087        10,0000 UN 000016402 
CABO BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 3, 12 CM com no mínimo as seguintes especificações: 
instrumento usado para fixação da lâmina do bisturi, auxiliando o profissional no manuseio. Aço inox, 12 
cm 

  R$0,0000 R$0,00 

0088       200,0000 UN 000024958 CABO CROMADO PARA ESPELHO com no mínimo as seguintes especificações: indicado para encaixar 
o espelho bucal, auxiliando para maior alcance. Ferro cromado. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0089        10,0000 KT 000024963 CALÇADORES PARA ENDODONTIA com no mínimo as seguintes especificações: kit com calçador paiva 
nº 1 + 1 calçador paiva nº2 + 1 calçador paiva nº3 + 1 calçador paiva nº4. Aço inoxidável. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0090         4,0000 UN 000005633 

CAMARA ESCURA P/REVELACAO Câmara para revelação: Indicado para revelação de radiografias 
odontológicas. * Bateria 9V. Com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 
meses 
* Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta;  
* Tampa superior removível para fácil higienização e reposição dos químicos;  
* Base removível facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção;  
* Copos de fácil reposição e que permitem maior economia de químicos;  
* Luvas confortáveis, removíveis e laváveis;  
* Aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza;  
* Design moderno e inovador que proporcionam maior espaço interno e facilitam o manuseio das mãos;  
* Leve, portátil, ergonômica e em material bicolor resistente de alta durabilidade e sem riscos de oxidação;  
* Material bicolor que evita entrada de luminosidade externa;  
* Possui iluminação com acionamento por chave on/off , que permite total visualização do interior da 
câmara e não danifica a radiografia;  
* Partes e peças de fácil reposição;  
* Reciclável e ecologicamente correta;  
Especificações técnicas:  
* Cor: Material Bicolor (branco externo e preto interno)  
* Dimensão do visor: 19,2 x 9,5 cm  
* Material: Poliestireno de Alto Impacto - PSAI  
* Copos: 4 copos de 200 ml - Formato econômico.  
* Dimensão do produto: 22 x 25 x 32 cm (L x A x C)  
* Dimensão da embalagem: 22 x 26 x 32 cm (L x A x C)  
* Peso do produto: 1,0 kg  
* Peso do produto embalado: 1,200 Kg  
* Alimentação: Fonte externa 12V / 0,5 A (bivolt). 

  R$0,0000 R$0,00 

0091         8,0000 UN 000021084 

CANETA ALTA ROTAÇÃO Com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 
meses 
Caneta de alta rotação: Indicada para remoção cáries, de restaurações e a odontosecção como auxílio na 
extração de dentes. * Spray Quádruplo: Proporciona excelente refrigeração em todos os quadrantes da 
broca. 
* A medida ideal de ergonomia e precisão no trabalho diário do profissional.  
* Rotores balanceados um a um, dentro de limites de qualidade altamente rígidos e 100% testados. O 
baixo nível de vibração garante menos fadiga ao profissional e maior precisão no procedimento. 
* Mais silenciosa: 62 decibéis. Menos estresse para você e seu paciente. 
* Novo rolamento de cerâmica de alta resistência, que garante 25% a mais de durabilidade. 
* Acoplamento Borden. 
* Sistema Press-Button. 
* Esterilizável em autoclave até 135ºC. 
* RPM : Mínimo de 280.000 rpm e Máximo de 370.000 rpm. 

  R$0,0000 R$0,00 

0092    
10.000,0000 UN 000023133 CAPSULA DE AMALGAMA DE 1 PORÇÃO CONTENDO 500 UNIDADES Cápsula de amálgamags 80: 

embalagem com 500 unidades de 1 porção.   R$0,0000 R$0,00 
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0093    

10.000,0000 UN 000024639 CAPSULA EM AMÁLGAMA GS 80: EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS DE 1 PORÇÃO   R$0,0000 R$0,00 

0094    
10.000,0000 UN 000024640 CAPSULA EM AMÁLGAMA GS 80: EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS DE 2 PORÇÕES   R$0,0000 R$0,00 

0095        20,0000 KT 000007717 CIMENTO ENDODONTICO PÓ E LÍQUIDO kit com 1 frasco de pó com 12 gramas, 1 frasco de líquido 
com 10ml   R$0,0000 R$0,00 

0096        30,0000 UN 000024641 CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRO C: Embalagem com 13g de Base + 11g de 
Catalizador+Bloco de mistura   R$0,0000 R$0,00 

0097       190,0000 KT 000021104 
CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO - KIT PÓ 10G + LÍQUIDO 0,8 ML Com no mínimo as seguintes 
especificações: embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação.  
Cor A2. 

  R$0,0000 R$0,00 

0098        20,0000 UN 000024959 CINZEL CIRÚRGICO com no mínimo as seguintes especificações: utilizado para odontotomia e remoção 
de osso. Aço inox. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0099        20,0000 UN 000024960 CINZEL WAGNER CURVO 4MM com no mínimo as seguintes especificações: especialidade buco maxilo 
facial. Aço inox. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0100        20,0000 UN 000024961 CINZEL WAGNER CURVO 6MM com no mínimo as seguintes especificações: especialidade buco maxilo 
facial. Aço inox. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0101        20,0000 UN 000018538 CINZEL WAGNER CURVO 8MM com no mínimo as seguintes especificações: especialidade buco maxilo 
facial. Aço inox. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0102       200,0000 LT 000016405 

CLOREXIDINA, ANTI-SÉPTICO BUCAL SOLUÇÃO 0,12% Antisséptico bucal clorexidina a 0,12%: * 
Sabor menta 
* Antisséptico 0,12%. 
* Embalagem com 1 litro. 

  R$0,0000 R$0,00 

0103       800,0000 CX 000019529 
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 30MG/ML + HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04M Cloridrato 
de lidocaína a 30 mg/ml com hemitartarato de norepinefrina 0,04mg/ml:solução estéril para injeção 
contendo 50 carpules de plástico com 1,8 ml. 

  R$0,0000 R$0,00 

0104       700,0000 CX 000014231 CLORIDRATO DE MEPIVACAINA Com no mínimo as seguintes especificações: Anestésico injetável: 
cloridrato de mepivacaína a 30mg/ml sem vasoconstritor contendo 50 carpules de 1,8 ml cada.   R$0,0000 R$0,00 

0105         5,0000 UN 000023071 COLETE DE TIREOIDE com no mínimo as seguintes especificações: indicado para a proteção da tireóide 
no procedimentos radiográficos. com 0,25mm de chumbo (Pb). Acabamento em Polikroy (corino especial).   R$0,0000 R$0,00 

0106        60,0000 UN 000018148 COLGADURA INDIVIDUAL com no mínimo as seguintes especificações: indicado para prender e/ou 
pendurar filmes radiográficos. Individual. Validade indeterminada.   R$0,0000 R$0,00 

0107       100,0000 UN 000007697 

COLHER DE DENTINA com no mínimo as seguintes especificações: 11 1/2; produto é utilizado nos 
procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles 
(dentina), conforme as técnicas cirúrgicas ou critérios do dentista. Não possui serrilhados. Aço inoxidável. 
Autoclavável. 

  R$0,0000 R$0,00 

0108        30,0000 UN 000025004 
COLTOSOL (PASTA PRONTA) com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 20 gramas. 
Não contém Eugenol. Possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal e rápido 
endurecimento na boca ao contato com a saliva. 

  R$0,0000 R$0,00 

0109     4.000,0000 PC 000016014 COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 PC 500 UNID 11 FIOS/CM2 COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 
CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL (pacote com 10 unidades)   R$0,0000 R$0,00 

0110         5,0000 UN 000001639 

COMPRESSOR DE AR Com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 
meses 
Compressor de ar 60S: Indicado para promover ar comprimido para uso clínico. Para 2 consultórios sem o 
auxílio de bomba de vácuo ou 3 consultórios com o auxílio de bomba de vácuo. * Para 2 consultórios sem 
o auxílio de bomba de vácuo ou 3 consultórios com o auxílio de bomba de vácuo.  

  R$0,0000 R$0,00 
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* Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação.  
* Reservatório com tratamento interno antioxidante.  
* Baixo nível de ruído: 62 dB.  
* Pressostato com chave geral liga/desliga.  
* Válvula de segurança.  
* Dispositivo de alívio do excesso de pressão.  
* Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão).  
* Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de 
temperatura excessiva.  
* Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de 
ar.  
* Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de 
pressão de saída do ar.  
* Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso.  
* Ventoinha de refrigeração nos motores.  
* Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório).  
* Acompanha dos refis para futura substituição.  
* Mangueiras dos motores metálica e flexível.  
* Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil.  
* Válvula de alívio (solenóide).  
* Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço.  
* Largura / Altura / Comprimento (cm) 40 X 60 X 65cm.  
* Alimentação: 110V ou 220V monofásico.  
* Freqüência do motor: 60 Hz.  
* Fluxo de ar (vazão efetiva): 376 l/min. (13,2 pc/min.).  
* Capacidade do reservatório: 60 litros  
* Potência total (dois motores): 2,26 CV (1680 W)  
* Consumo de energia total (dois motores): 1,5 KW/hora  
* Velocidade de rotação dos motores: 1750 r.p.m.  
* Número de pólos dos motores: 4 polos  
* Número total de pistões (dois motores): 4 pistões 

0111         2,0000 UN 000024789 

COMPRESSOR DE AR PARA 5 CONSULTÓRIOS Com no mínimo as seguintes especificações:  
*Aplicações: hospitalar, para odontologia; 
*Capacidade: para 5 consultórios; 
*Outras características: sem óleo; 
*Fluxo: 210 1/min (55.48 us gal/min) 
*Potência: 550W (0.75 hp) 
*Pressão: 7.5 bar (108.78 psi) 
*É apropriado par cinco unidades dentais; 
*Este compressor de ar encontra a necessidade de clínica e de laboratório dentais para o ar comprimido 
seco, limpo e oil-free a nível muito low-noise; 
*É quieto durante a operação e avaliado para o dever contínuo; 
*Este compressor de ar é fácil à manutenção; 
*O tanque do ar é revestido para resistir a corrosão. 

  R$0,0000 R$0,00 

0112        40,0000 UN 000007685 CONDENSADOR WARD Nº 3 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para condensação 
manual do amálgama. Aço inox. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0113        40,0000 UN 000007683 CONDENSADOR WARD Nº1 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para condensação 
manual do amálgama. Aço inox. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 
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0114        40,0000 UN 000007684 CONDENSADOR WARD Nº2 com no mínimo as seguintes especificações: indicação para condensação 
manual do amálgama. Aço inox. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0115       450,0000 KT 000024730 

CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% GEL Com no mínimo as seguintes especificações: 
Embalagem com 3 seringas de 3 ml. 
*Excelente consistência gel - não escorre. 
*Possui coloração azul - facilidade na visualização e controle na aplicação. 
*Base aquosa - facilmente removível após o condicionamento. 

  R$0,0000 R$0,00 

0116        50,0000 KT 000024767 CONE ABSORVENTE DE PAPEL 15-40 Com no mínimo as seguintes especificações: sortida. 
Embalagem com 120 unidades.   R$0,0000 R$0,00 

0117        50,0000 KT 000024766 CONE ABSORVENTE DE PAPEL 45-80 Com no mínimo as seguintes especificações: sortida. 
Embalagem com 120 unidades.   R$0,0000 R$0,00 

0118        50,0000 KT 000024768 CONE DE GUTA PERCHA 15-40 Com no mínimo as seguintes especificações: calibrada colorida. 
Embalagem com 120 unidades.   R$0,0000 R$0,00 

0119        50,0000 KT 000024769 CONE DE GUTA PERCHA 45-80 Com no mínimo as seguintes especificações: calibrada. Embalagem 
com 120 unidades.   R$0,0000 R$0,00 

0120        50,0000 KT 000024770 CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO FF 28 MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
Embalagem com 120 unidades.   R$0,0000 R$0,00 

0121        50,0000 KT 000024771 CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO R7 28 MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
Embalagem com 120 unidades.   R$0,0000 R$0,00 

0122        50,0000 KT 000024772 CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO XF 28 MM Com no mínimo as seguintes especificações: sortida. 
Embalagem com 120 unidades.   R$0,0000 R$0,00 

0123         6,0000 UN 000021085 

CONTRA ANGULO Contra ângulo com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima 
de 12 meses: Indicada para preparação de cavidades. * Sistema Saca Brocas. 
* O Contra-Ângulo possui giro livre de 360º.  
* Uso com Micro Motor Pneumático. 
* Acoplamento INTRAmatic.  
* Spray externo.  
* Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril).  
* Baixo nível de ruído e vibração.  
* Encaixe INTRAmatic Universal  
* A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a 
movimentação desnecessária da mão do dentista.  
* Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm 

  R$0,0000 R$0,00 

0124         2,0000 UN 000024519 

CUBA ULTRASSÔNICA Cuba ultrassônica com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia 
mínima de 12 meses. Rapidez no processo de limpeza de aparelhos, próteses e instrumentais em geral. A 
lavadora permite a limpeza nas regiões de difícil acesso, remoção de resíduos orgânicoe e inorgânicos 
impregnados nos instrumentais evitando o desgaste prematuro do fio de corte dos mesmos causados por 
métodos de limpezas manuais. * Limpeza nas regiões de difícil acesso.  
* Remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos impregnados nos instrumentais.  
* Evite o desgaste prematuro do fio de corte dos instrumentais causado pelo método de abrasão.  
* Cuba com capacidade de 2,5 lts. 
* Timer decrescente com ajuste de tempo.  
* Frequência do ultrason: 42 Khz.  
* Dimensões da embalagem: (CxLxH) 35x25x23 cm  
* Voltagem: 127V.  
* Peso: 3,1 Kg.  

  R$0,0000 R$0,00 
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* Acompanha cesto plástico. 

0125        80,0000 CX 000024731 CUNHA INTERDENTALDE MADEIRA Com no mínimo as seguintes especificações: uso odontológico 
sortida, contendo 100 unidades na embalagem.   R$0,0000 R$0,00 

0126        20,0000 UN 000024773 CURATIVO ALVEOLAR Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 10 gramas   R$0,0000 R$0,00 

0127        20,0000 UN 000011814 
CURETA DE GRACEY 11-12 com no mínimo as seguintes especificações: inidcado para tratar bolsas 
mais profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço 
inox. 

  R$0,0000 R$0,00 

0128        20,0000 UN 000011815 
CURETA DE GRACEY 13-14 com no mínimo as seguintes especificações: inidcado para tratar bolsas 
mais profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço 
inox. 

  R$0,0000 R$0,00 

0129        20,0000 UN 000011812 CURETA DE GRACEY 5-6 com no mínimo as seguintes especificações: inidcado para tratar bolsas mais 
profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox.   R$0,0000 R$0,00 

0130        20,0000 UN 000024964 CURETA DE LUCAS NÚMERO 85 com no mínimo as seguintes especificações: indicada para uso em 
cirurgias odontológicas. Produzido em aço inoxidável.   R$0,0000 R$0,00 

0131        20,0000 UN 000024965 CURETA DE LUCAS NÚMERO 86 com no mínimo as seguintes especificações: indicada para uso em 
cirurgias odontológicas. Produzido em aço inoxidável.   R$0,0000 R$0,00 

0132        20,0000 UN 000024966 CURETA GRACEY 1-2 com no mínimo as seguintes especificações: inidcado para tratar bolsas mais 
profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox.   R$0,0000 R$0,00 

0133        20,0000 UN 000024967 CURETA GRACEY 3-4 com no mínimo as seguintes especificações: inidcado para tratar bolsas mais 
profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox.   R$0,0000 R$0,00 

0134        20,0000 UN 000021099 
CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 1-10 com no mínimo 
as seguintes especificações: utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. 
Produzida em aço inoxidável. são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. 

  R$0,0000 R$0,00 

0135        20,0000 UN 000021100 
CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 11-12 com no 
mínimo as seguintes especificações: utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na 
periodontia. Produzida em aço inoxidável. são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. 

  R$0,0000 R$0,00 

0136        20,0000 UN 000021101 
CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 13-14 com no 
mínimo as seguintes especificações: utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na 
periodontia. Produzida em aço inoxidável. são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. 

  R$0,0000 R$0,00 

0137        20,0000 UN 000021102 
CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 17-18 com no 
mínimo as seguintes especificações: utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na 
periodontia. Produzida em aço inoxidável. são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. 

  R$0,0000 R$0,00 

0138    
10.000,0000 UN 000024638 CÁPSULA DE AMALGAMA: EMBALAGEM COM 500 UNIDADES DE 2 PORÇÕES   R$0,0000 R$0,00 

0139        20,0000 P 000005722 DAPPEN DE VIDRO   R$0,0000 R$0,00 

0140       200,0000 GL 000010258 

DETERGENTE ENZIMATICO 5LTS Com no mínimo as seguintes especificações: *Comprovadamente 
com ação bacteriostática. 
*4 enzimas. 
*Altamente eficaz contra a matéria orgânica. 
*Possui alto poder desengordurante. 
*Limpeza manual ou automatizada. 

  R$0,0000 R$0,00 

0141       300,0000 FR 000022345 

DETERGENTE ENZIMÁTICO 1LT Com no mínimo as seguintes especificações: *Comprovadamente com 
ação bacteriostática. 
*4 enzimas. 
*Altamente eficaz contra a matéria orgânica. 
*Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do bilfilme e 
biocarga. 
*Limpeza manual ou automazitada. 

  R$0,0000 R$0,00 
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0142       150,0000 CX 000024732 DISCO DE ACABAMENTO RESINA com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 50 
unidades de 16mm. SOFT LEX   R$0,0000 R$0,00 

0143        20,0000 FR 000007648 EDTA TRISSODIO EDTA trissódico líquido 17%. 
com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 15 ml.   R$0,0000 R$0,00 

0144        30,0000 UN 000018177 ENDO P T C Com no mínimo as seguintes especificações: Pasta Endo PTC; Gel leve Embalagem com 1 
seringa com 3ml.   R$0,0000 R$0,00 

0145     2.000,0000 PC 000018180 

ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 15 X 25 Com no mínimo as seguintes especificações: Envelope para 
esterelização 15x25mm com 200 unidades. No papel são impressas as tintas indicativas (atóxicas, 
solúveis em água) para esterilização em vapor ou gás óxido de etileno (ETO), além da versão para 
formaldeído.  
*O filme 4 camadas verde, livre de microfuros, possui alta complexidade que proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de maneira íntegra (sem romper durante a abertura e sem resquício 
de fibras de papel) é altamente resistente às tensões de manipulação. 
*Livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; 
*Baixa permeabilidade a líquidos; 
*Porosidade controlada em toda extensão; 
*Livre de cargas minerais e branqueador óptico; 
*Barreira microbiana. 

  R$0,0000 R$0,00 

0146     2.000,0000 CX 000024774 

ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 19X37MM Com no mínimo as seguintes especificações: envelopes 
auto-selantes são compostos de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, com fita 
adesiva, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de 
esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e óxido etileno. 
Tem como finalidade embalar os produtos médicos, hospitalres, odontológicos ou laboratoriais a serem 
esterilizados. Com indicador químico para esterilização por vapor saturado e óxido de etileno. 
Embalagem com 200 unidades. 

  R$0,0000 R$0,00 

0147     2.000,0000 CX 000021027 

ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 90MM POR 260MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
envelope para esterilização 9x26mm com 200 unidades. Embalagem para acondicionamento de produto 
odontológico e outros que devam passar por processo de esterilização. Possui uma camada de filme 
plástico laminado transparente + papel grau cirúrgico branco. Atóxico. Resistência mecânica. 

  R$0,0000 R$0,00 

0148        50,0000 UN 000023144 

ESCOVA DE ROBSON BRANCA COM CERDAS RETAS Com no mínimo as seguintes especificações: 
Fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da 
gengiva, sem causar trauma. 
Cerdas: macias/soft. 

  R$0,0000 R$0,00 

0149     3.000,0000 UN 000007493 ESCOVA DENTAL COMUM MACIA Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 1 
unidade.   R$0,0000 R$0,00 

0150     5.000,0000 UN 000011800 ESCOVA DENTAL INFANTIL Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 1 unidade.   R$0,0000 R$0,00 

0151        20,0000 UN 000024968 ESCULPIDOR DE FRAN OITAVADO com no mínimo as seguintes especificações: para escultura de 
anatomia oclusal. Material de aço inoxidável. Tamanho 14cm   R$0,0000 R$0,00 

0152        60,0000 UN 000007674 
ESCULPIDOR TIPO HOLLEMBACK 3S com no mínimo as seguintes especificações: usado para esculpir 
cera e restaurações em amálgama. Características anatômicas para remover excesso de materiais. Aço 
inox. Autoclavável. 

  R$0,0000 R$0,00 

0153        60,0000 UN 000007693 
ESPATULA 7 com no mínimo as seguintes especificações: uma das ferramentas dentais mais utilizadas 
no meio de escultura, a espátula 7 tem um formato perfeito para modelar e detalhar a escultura. Aço inox. 
Autoclavável. 

  R$0,0000 R$0,00 

0154        20,0000 UN 000024775 

ESPAÇADOR DIGITAL SORTIDO SÉRIE 15-40 Com no mínimo as seguintes especificações: 
Instrumentos de aço inox indicados para criação de espaços no interior do canal. Permite a inserção de 
novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). Disponível no comprimento 25mm. Sortido: 
15-40. Embalagem com 6 unidades. 

  R$0,0000 R$0,00 
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0155        60,0000 UN 000025005 
ESPELHO BUCAL FRONT SURFACE com no mínimo as seguintes especificações: espelho bucal 
primeiro plano 05 Front Surface. Indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e 
sem fantasmas ou sombras. 

  R$0,0000 R$0,00 

0156       200,0000 UN 000007672 ESPELHO CLINICO com no mínimo as seguintes especificações: espelho bucal plano 05. Aparelho 
utilizado para facilitar a visualização em procedimento odontológico. Aço inox. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0157       150,0000 CX 000005705 ESPONJA HEMOSTATICA Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 10 unidades.   R$0,0000 R$0,00 

0158        40,0000 UN 000024969 ESPÁTULA NÚMERO 24 com no mínimo as seguintes especificações: indicada para mistura e 
manipulação de produtos odontológicos. Aço inox. Cabo em alumínio anodizado. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0159        20,0000 UN 000024970 ESPÁTULA PARA RESINA NÚMERO 1 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para 
restaurações em dentes anteriores. Aço inox. Cabo em alumínio anodizado. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0160        40,0000 FR 000024734 

EUGENOL Com no mínimo as seguintes especificações:  
*material com excelente teor de pureza, eugenol puro graul U.S.P. 
*Fenol obtivo do óleo de cravo. 
*aroma caracterísco natural de cravo. 
*Embalagem com 20 ml. 

  R$0,0000 R$0,00 

0161       200,0000 UN 000003236 
EXPLORADOR com no mínimo as seguintes especificações: número 05, produto utilizado nos 
procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles 
(dentina). Aço inoxidável. Autoclavável. 

  R$0,0000 R$0,00 

0162       100,0000 CX 000002331 FILME P/ RADIOGRAFIA Com no mínimo as seguintes especificações: INFANTIL embalagem com 100 
unidades. Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 22x35mm)   R$0,0000 R$0,00 

0163       100,0000 CX 000010091 
FILME RX DENTAL ADULTO Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 150 
unidades. 
Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 3x4cm). 

  R$0,0000 R$0,00 

0164       100,0000 CX 000018182 FIO AGULHADO 3.0 com no mínimo as seguintes especificações: contém 24 fios agulhados, nylon, 
agulha 20mm, 3/8 de círculo tipo triangular.   R$0,0000 R$0,00 

0165        80,0000 P 000005721 FIO DENTAL CLINICO C/500M   R$0,0000 R$0,00 
0166       100,0000 RL 000019711 FITA MATRIZ AÇO 0,5MM Com no mínimo as seguintes especificações: medidas 0,05mmx5mmx50cm.   R$0,0000 R$0,00 
0167       100,0000 RL 000019712 FITA MATRIZ AÇO 0,7MM Com no mínimo as seguintes especificações: medidas 0,07mmx7mmx70cm.   R$0,0000 R$0,00 

0168     2.000,0000 RL 000010092 

FITA PARA AUTO CLAVE Com no mínimo as seguintes especificações: Indicador químico para 
identificação dos pacotes embalados com tecido a serem esterilizados em processos de esterilização a 
vapor. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização 
por autoclavagem. 
Medida: 19mmx30m 

  R$0,0000 R$0,00 

0169       200,0000 FR 000003231 FIXADOR COM 475 ML revelação manual   R$0,0000 R$0,00 

0170       300,0000 FR 000024735 
FLUORETO DE SÓDIO 1,23% Com no mínimo as seguintes especificações: Flúor gel de 1 minuto: 
rapidez no atendimento. 
Embalagem com 200 ml. 

  R$0,0000 R$0,00 

0171       250,0000 FR 000016399 FLUORETO DE SÓDIO, 0,05%, SOLUÇÃO BUCAL Com no mínimo as seguintes especificações: frasco 
500ml   R$0,0000 R$0,00 

0172        10,0000 UN 000018149 FORCEPS 150 ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pré-molares, 
incisivos e raízes superiores. Aço inoxidável, autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0173        10,0000 UN 000016414 FORCEPS 151 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pré-molares, incisivos e raízes 
inferiores. Aço inoxidável, autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0174        10,0000 UN 000016412 FORCEPS 16 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares inferiores, ambos os 
lados, conhecido como chifre de touro. Aço inoxidável, autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 
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0175        10,0000 UN 000016411 FORCEPS 17 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares superiores, lado 
esquerdo. Aço inoxidável. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0176        10,0000 UN 000011811 FORCEPS 18L com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares superiores, lado 
esquerdo. Aço inoxidável. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0177        10,0000 UN 000011810 FORCEPS 18R com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares superiores, lado 
direito. Aço inoxidável. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0178        50,0000 VD 000005697 FORMOCRESOL 10ML   R$0,0000 R$0,00 

0179        80,0000 UN 000015962 FRASCO - TIPO ALMOTOLIA 250ML , EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO LONGO, 
ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE   R$0,0000 R$0,00 

0180        10,0000 UN 000024971 FÓRCEPS 1 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para incisivos e caninos superiores. 
Aço inoxidável. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0181        10,0000 UN 000024972 FÓRCEPS 53L com no mínimo as seguintes especificações: indicado para extração de molares 
superiores do lado esquerdo. Aço inoxidável. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0182        10,0000 UN 000024973 FÓRCEPS 53R com no mínimo as seguintes especificações: indicado para extração de molares 
superiores do lado direito. Aço inoxidável. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0183        10,0000 UN 000016413 FÓRCEPS 69 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para fragmentos e raízes superiores 
e inferiores. Aço inoxidável. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0184        10,0000 UN 000024974 FÓRCEPS INFANTIL 150D com no mínimo as seguintes especificações: indicado para incisivos decíduos 
superiores e raízes. Aço inoxidável. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0185        10,0000 UN 000024975 FÓRCEPS INFANTIL 18D com no mínimo as seguintes especificações: indicado para extração de 
molares superiores de ambos os lados. Aço inoxidável. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0186        10,0000 UN 000024976 FÓRCEPS INFANTIL 23 com no mínimo as seguintes especificações: conhecido como chifre de boi. 
Indicado para molares decíduos inferiores. Aço inoxidável. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0187        10,0000 UN 000007652 GRAMPO 00 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pequenos pré-molares. Possuem 
curvaturas mais altas para melhor visualização.   R$0,0000 R$0,00 

0188        10,0000 UN 000024977 GRAMPO 14 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares parcialmente 
erupcionados ou de anatomia irregular. As garras são projetadas para uma segura estabilidade.   R$0,0000 R$0,00 

0189        10,0000 UN 000023088 
GRAMPO 14A com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares de grande tamanho e 
parciamente erupcionados ou de anatomia irregular. As garras são profundamente projetadas e fazem 
quatro pontos de contato nos cantos. 

  R$0,0000 R$0,00 

0190        10,0000 UN 000007658 GRAMPO 200 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares inferiores, com garras 
de superfície planas que não danificam a gengiva.   R$0,0000 R$0,00 

0191        10,0000 UN 000007659 GRAMPO 205 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares superiores mais 
volumosos.   R$0,0000 R$0,00 

0192        10,0000 UN 000007656 GRAMPO 208 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pré-molares superiores e 
inferiores. De garras largas e planas que se adaptam a pré-molares maiores.   R$0,0000 R$0,00 

0193        10,0000 UN 000023089 GRAMPO 209 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pequenos pré-molares 
iniferiores. De garras planas e pequenas.   R$0,0000 R$0,00 

0194        10,0000 UN 000007654 GRAMPO 210 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para bateria labial.   R$0,0000 R$0,00 

0195        10,0000 UN 000023090 GRAMPO 211 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para dentes anteriores e pré-
molares.   R$0,0000 R$0,00 

0196        10,0000 UN 000007655 GRAMPO 212 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para caninos e incisivos superiores e 
inferiores.   R$0,0000 R$0,00 

0197        10,0000 UN 000007651 GRAMPO 26 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares. Este grampo possui 
curvatura que melhora o afastamento dá mais estabilidade.   R$0,0000 R$0,00 
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0198        10,0000 UN 000024978 GRAMPO 29 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pré-molares inferiores. Suas 
mandíbulas chatas evitam injúria gengival.   R$0,0000 R$0,00 

0199        10,0000 UN 000007653 
GRAMPO W8A com no mínimo as seguintes especificações: indicado para dentes molares e pequenos 
molares parcialmente erupcionados, ou de forma irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É 
também utilizado em molares decíduos. 

  R$0,0000 R$0,00 

0200       110,0000 VD 000005696 HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PÓ Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 10 g.   R$0,0000 R$0,00 

0201        50,0000 LT 000024776 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 0,05% Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 1 litro. 
Desifetante e antisséptico em procedimentos odontológicos.   R$0,0000 R$0,00 

0202        50,0000 LT 000024777 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% Com no mínimo as seguintes especificações: solução de Milton. 
Embalagem com 1 litro.   R$0,0000 R$0,00 

0203        50,0000 LT 000024778 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% Com no mínimo as seguintes especificações: soda clorada. 
Embalagem com 1 litro.   R$0,0000 R$0,00 

0204        50,0000 UN 000005657 IODOFORMIO (PO 10 GR) com no mínimo as seguintes especificações: frasco com 10 gramas   R$0,0000 R$0,00 

0205       500,0000 PC 000005894 JALECO DESCARTAVEL TAM G com no mínimo as seguintes especificações: manga longa e elástico no 
punho, tamanho G, contendo 10 unidades cada.   R$0,0000 R$0,00 

0206        40,0000 UN 000005656 

KIT DE SELANTE Com no mínimo as seguintes especificações: *Duas fontes de flúor conferindo ao 
produto uma ação rápido inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada porém 
profunda (Fluoreto de Cálcio).  
*Fotopolimerizável. 
*Alto índice de adesão. 
*Ótima fluidez - bom escoamento nas fóssulas e fissuras. 
*Liberação de flúor - atividade anticariogênica. 
*Menores índices de recidiva de cárie em dentes selados. 
*Fluoreto de sódio 2,42%=1,09% íons flúor. 
*Fluoreto de cálcio 0,4%=0,19% íons flúor. 
Kit com 1 frasco de 5ml + 1 frasco de condicionador ácido de 5ml. 

  R$0,0000 R$0,00 

0207        80,0000 CX 000005066 

LAMINA DE BISTURI Nº15 Com no mínimo as seguintes especificações:  
*Lâmina de bisturi em aço carbono. 
*Embaladas e esterilizadas individualmente. 
*Embalagem com 100 unidades. 

  R$0,0000 R$0,00 

0208        50,0000 CX 000010097 LENçOL DE BORRACHA (CX 26 UND) Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 26 
unidades. Tamanho 12,7x12,7cm. Cor azul.   R$0,0000 R$0,00 

0209        30,0000 CX 000021094 LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 21MM (45-80) CX C/6 UNIDADES sortido   R$0,0000 R$0,00 
0210        30,0000 CX 000021092 LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 25MM (45-80) CX C/6 UNIDADES sortido   R$0,0000 R$0,00 
0211        30,0000 EB 000024779 LIMA C PILOT 08 21 MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 
0212        30,0000 EB 000024780 LIMA C PILOT 08 25 MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 
0213        30,0000 EB 000024784 LIMA C PILOT 10 21MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 
0214        30,0000 EB 000024781 LIMA C PILOT 10 25MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 
0215        30,0000 EB 000024783 LIMA C PILOT 15 21MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 
0216        30,0000 EB 000024782 LIMA C PILOT 15 25MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0217        30,0000 CX 000024930 
LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, 15-40, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa 
com 6 unidades. Possui secção transversal em forma de quadrado. Instrumento de aço inoxidável 
fabricado por torção. 

  R$0,0000 R$0,00 

0218        30,0000 CX 000024929 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, 15-40, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa 
com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 
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0219        30,0000 CX 000024923 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 08, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0220        30,0000 CX 000024924 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 08, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0221        30,0000 CX 000024925 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 08, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0222        30,0000 CX 000024926 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 10, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0223        30,0000 CX 000024927 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 10, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0224        30,0000 CX 000024928 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 10, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0225        30,0000 CX 000024881 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 15, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0226        30,0000 CX 000024882 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 15, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0227        30,0000 CX 000024883 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 15, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0228        30,0000 CX 000024884 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 20, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0229        30,0000 CX 000024885 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 20, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0230        30,0000 CX 000024886 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 20, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0231        30,0000 CX 000024887 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 25, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0232        30,0000 CX 000024888 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 25, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0233        30,0000 CX 000024889 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 25, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0234        30,0000 CX 000024890 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 30, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0235        30,0000 CX 000024891 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 30, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0236        30,0000 CX 000024892 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 30, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0237        30,0000 CX 000024893 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 35, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0238        30,0000 CX 000024894 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 35, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 
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0239        30,0000 CX 000024895 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 35, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 

caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0240        30,0000 CX 000024896 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 40, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0241        30,0000 CX 000024897 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 40, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0242        30,0000 CX 000024898 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 40, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0243        30,0000 CX 000024899 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 45, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0244        30,0000 CX 000024900 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 45, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0245        30,0000 CX 000024901 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 50, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0246        30,0000 CX 000024902 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 55, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0247        30,0000 CX 000024903 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 60, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0248        30,0000 CX 000024904 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 65, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0249        30,0000 CX 000024905 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 70, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0250        30,0000 CX 000024906 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 75, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0251        30,0000 CX 000024907 LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 80, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0252        30,0000 CX 000024908 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 45, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0253        30,0000 CX 000024909 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 50, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0254        30,0000 CX 000024910 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 50, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0255        30,0000 CX 000024911 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 55, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0256        30,0000 CX 000024912 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 55, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0257        30,0000 CX 000024913 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 60, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0258        30,0000 CX 000024914 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 60, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 
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0259        30,0000 CX 000024915 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 65, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0260        30,0000 CX 000024916 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 65, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0261        30,0000 CX 000024917 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 70, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0262        30,0000 CX 000024918 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 70, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0263        30,0000 CX 000024919 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 75, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0264        30,0000 CX 000024920 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 75, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0265        30,0000 CX 000024921 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 80, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0266        30,0000 CX 000024922 LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 80, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: 
caixa com 6 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0267        20,0000 UN 000024979 LIMA SELDIN PARA OSSO com no mínimo as seguintes especificações: utilizada para remodelar o osso 
em cirurgia oral. Aço inox. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0268     1.400,0000 CX 000015977 

LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO Com no mínimo as seguintes 
especificações:  
*Tamanho PEQUENO. 
*Anatômicas;  
*Borracha natural (látex); 
*Com pó absorvível. 
*Não estéreis. 
*Ambidestras. 
*Embalagem com 100 unidades. 

  R$0,0000 R$0,00 

0269     1.400,0000 CX 000001862 

LUVA DE PROCEDIMENTO Com no mínimo as seguintes especificações:  
*Tamanho EXTRA PEQUENO. 
*Anatômicas;  
*Borracha natural (látex); 
*Com pó absorvível. 
*Não estéreis. 
*Ambidestras. 
*Embalagem com 100 unidades. 

  R$0,0000 R$0,00 

0270       200,0000 CX 000008637 

LUVAS LATEX DESC.TAMANHO M Com no mínimo as seguintes especificações: Luvas de procedimento 
não cirúrgico médio: Anatômicas; Borracha natural (látex); 
* Com pó bioabsorvível; 
* Não estéreis; 
* Ambidestras; Embalagem com 100 unidades 

  R$0,0000 R$0,00 

0271        20,0000 UN 000024980 MANDRIL com no mínimo as seguintes especificações: para adaptação de discos e serras no contra-
ângulo. Latão banhado em Cromo.   R$0,0000 R$0,00 

0272        10,0000 UN 000024981 MARTELO CIRÚRGICO 150 GRAMAS com no mínimo as seguintes especificações: utilizado em cirurgia. 
Aço inox. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0273     2.000,0000 CX 000005601 MASCARA DE CIRUR.DESCARTAVEL Com no mínimo as seguintes especificações: máscara cirúrgica   R$0,0000 R$0,00 
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descartável tripla. Embalagem com 50 unidades. Cor branca. Com elástico. 

0274       100,0000 PC 000010107 
MICROBRUSCH (APLICADOR Com no mínimo as seguintes especificações: possui haste dobrável (1 
dobra) e ponta com cerdas de nylon nos tamanhos: regular 2,0mm (1,4 de gota). Embalagem com 100 
aplicadores. 

  R$0,0000 R$0,00 

0275         6,0000 UN 000021088 

MICROMOTOR Micromotor com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 
meses Indicado para o preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações 
e trabalhos leves em laboratório de prótese. Limpeza interna de "inlay-onlay"de resina e cerâmica. * 
Acoplamento BordenINTRAmatic.  
* Spray Interno.  
* Rotação de 5.000 a 20.000 rpm.  
* Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360º.  
* Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente.  
* Esterilizável em autoclave até 135°C. 

  R$0,0000 R$0,00 

0276        10,0000 UN 000005725 

OCULOS DE PROT. LENTE LARANJA com no mínimo as seguintes especificações: óculos de 
segurança. Constituído de armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato laranja. O 
visor filtra 99,9% de todos os raios ultravioleta. VLT (Índice da transmissão de Luz Visível) 45% e filtra 
98% de luz azul. 
* As hastes, tipo espátula, são compostas de duas peças: uma peça é confeccionada do mesmo material 
da armação e dotada de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de três fendas e 
outra peça confeccionada de material plástico preto que se encaixa na primeira e permite a regulagem do 
tamanho em três estágios ou uma peça confeccionada do mesmo material da armação e dotada de 
proteção lateral com sistema de ventilação direta composta de nove orifícios. As haste são fixadas à 
armação através de pinos plásticos. 

  R$0,0000 R$0,00 

0277        20,0000 UN 000010128 

OCULOS DE PROTEçAO INCOLOR com no mínimo as seguintes especificações: óculos de segurança 
com lente de proteção em policarbonato com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV, protetor nasal 
injetado do mesmo material e haste com comprimento regulável, com cordão. Indicado contra impacto de 
partículas volantes. 

  R$0,0000 R$0,00 

0278       100,0000 UN 000023132 

OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E BAIXA ROTAÇÃO COMPLETO Com no 
mínimo as seguintes especificações:  
*Átoxico. 
*Não contém cloro flúor carbono. 
*Fácil aplicação. 
*A lubrificação de seus instrumentos deve ser realizada antes de cada ciclo de um novo trabalho. 
*Embalagem com 200ml. 

  R$0,0000 R$0,00 

0279       100,0000 BL 000024736 PAPEL CARBONO CONTACTO Com no mínimo as seguintes especificações: Azul e vermelho. Dupla 
face. Resistente à tração e a umidade. Recoberto por fina camada de parafina. Bloco com 12 folhas.   R$0,0000 R$0,00 

0280        50,0000 VD 000005698 PARAMONOCLOROFENOL Com no mínimo as seguintes especificações: canforado. Frasco com 20 ml.   R$0,0000 R$0,00 

0281        40,0000 KT 000007649 

PASTA DE HIDROXIDO CALCIO PURA Com no mínimo as seguintes especificações: * Reúne as 
propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do paramonoclorofenolcanforado. 
* O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função da sua maior difusibilidade, além 
de atenuar sua ação irritante. 
* Calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso imediato. Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de 
hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina. 

  R$0,0000 R$0,00 

0282        50,0000 UN 000007629 PASTA PROFILATICA 90 GR Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 90 gramas, 
com flúor. Sabor tutti-frutti.   R$0,0000 R$0,00 
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0283         6,0000 UN 000016421 

PEÇA RETA Peça reta com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 
meses.Preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos 
leves em laboratório de prótese. Limpeza interna de "inlay-onlay"de resina e cerâmica. * Para ser usada 
com Micro motor de encaixe Borden (2 furos);  
* Spray para refrigeração por condução interna;  
* Sistema de encaixe da peça reta universal Intra,;  
* Esterilizável em autoclave até 135°C;  
* Acoplamento Borden;  
* Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. 
* Sistema de fixação de broca de giro de anel. 
* Refrigeração externa. 
* Transmissão 1:1. 

  R$0,0000 R$0,00 

0284       100,0000 UN 000003233 PINCA DE ALGODAO com no mínimo as seguintes especificações: pinça clínica para uso geral no 
consultório. Aço inoxidável. Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0285        10,0000 CX 000024936 PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 0,5 com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 5 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0286        10,0000 CX 000024937 

PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 1 Com no mínimo as seguintes especificações:  Pino fabricado em 
compósito de fibra de vidro e resina epóxi de alta resistência mecânica que atua como reforço 
intrarradicular da estrutura dental e promove retenção para o material restaurador definitivo ou núcleo de 
preenchimento, no caso de restaurações indiretas.  
* Dupla Conicidade com excelente adaptação, preserva ao máximo a dentina intra-radicular para o 
alojamento do pino por que correspondem ámorfologia do canal após terapia endodôntica.  
* São altamente estéticos, praticamente incolores e translúcidos.  
* A translucidez confere aos pinos alta condutividade de luz e permitem a polimerização do cimento dual 
até o ápice do canal, já na etapa inicial da cimentação.  
* Excelente transmissão de luz.  
* A composição especial lhes confere boa radiopacidade, permitindo fácil controle de sua posição durante 
o processo de ajuste e também pós-cimentação.  
* Seu módulo de elasticidade é muito próximo ao da dentina, isto é, o seu comportamento é muito similar 
ao da estrutura dental, diminuindo a tensão sobre as paredes radiculares.  
* Pode ser usado com sistemas adesivos duais e fotopolimerizáveis pela grande capacidade de transmitir 
luz. 

  R$0,0000 R$0,00 

0287        10,0000 CX 000024938 PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 2 com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 5 unidades   R$0,0000 R$0,00 

0288        10,0000 CX 000024939 PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 3 com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 5 unidades   R$0,0000 R$0,00 
0289        30,0000 UN 000024982 PINÇA ALLIS 15CM com no mínimo as seguintes especificações: aço inox; autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0290        30,0000 UN 000010241 
PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA com no mínimo as seguintes especificações: Pinça hemostática 
Kelly Reta 14cm : * Aço inox. * Autoclavável. Indicada para uso cirúrgico geral, para pinçar artérias e veias 
e interromper fluxo sanguíneo. 

  R$0,0000 R$0,00 

0291        30,0000 UN 000019386 PINÇA KELLY CURVA com no mínimo as seguintes especificações: Pinça hemostática Kelly Curva 14cm 
: * Aço inox. * Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0292         6,0000 UN 000024984 PINÇA PORTA GRAMPO PALMER com no mínimo as seguintes especificações: Indicado para levar o 
grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. * Aço Inoxidável. * Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0293         6,0000 UN 000024983 
PINÇA PORTA GRAMPO PALMER SERRILHADA com no mínimo as seguintes especificações: Indicado 
para conduzir e abrir o grampo para ser colocado no dente ou na raiz. * Fabricado em aço Inoxidável * 
Autoclavável. 

  R$0,0000 R$0,00 

0294        20,0000 UN 000007644 PLACA DE VIDRO com no mínimo as seguintes especificações: placa de vidro polida de 15mm.   R$0,0000 R$0,00 
0295       200,0000 UN 000024740 PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168FF   R$0,0000 R$0,00 
0296       200,0000 UN 000024739 PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 1190   R$0,0000 R$0,00 
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0297       200,0000 UN 000024738 PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO ARREDONDADA 2135   R$0,0000 R$0,00 
0298       200,0000 UN 000024741 PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO ARREDONDADO 2136   R$0,0000 R$0,00 
0299       200,0000 UN 000024737 PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO CHAMA 1190F   R$0,0000 R$0,00 

0300        20,0000 UN 000007695 
PORTA AGULHA com no mínimo as seguintes especificações: Porta agulha mathiew  11cm: Auxilia no 
manuseio do fio de sutura e fio de ligadura, sendo indicado para procedimentos cirúrgicos e ortodônticos. * 
Aço inoxidável.  * Autoclavável. 

  R$0,0000 R$0,00 

0301        20,0000 UN 000005054 PORTA AGULHA 14CM com no mínimo as seguintes especificações: Porta agulha Mayo Hegar 14cm: 
Instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico.   R$0,0000 R$0,00 

0302        40,0000 UN 000014250 PORTA AMALGAMA DE PLASTICO com no mínimo as seguintes especificações: Porta amálgama de 
plástico: indicado para restaurações plásticas.* Esterilizável em Autoclave a 121°C;   R$0,0000 R$0,00 

0303        40,0000 UN 000002287 PORTA AMALGAMA METAL simples   R$0,0000 R$0,00 

0304        20,0000 UN 000007686 PORTA MATRIZ com no mínimo as seguintes especificações: Porta matriz tofflemire: Utilizado para 
matrizes Tofflemire. Material em aço inox.   R$0,0000 R$0,00 

0305        20,0000 UN 000014248 POTE DAPPEN PLASTICO   R$0,0000 R$0,00 
0306        50,0000 BIS 000014221 RESINA A1 MICRO-HIBRIDA À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZÁVEL, 4G   R$0,0000 R$0,00 

0307        50,0000 BIS 000005664 RESINA A2 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, 
(bisnaga com 4g)   R$0,0000 R$0,00 

0308        50,0000 BIS 000007616 RESINA A3 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, 
(bisnaga com 4g)   R$0,0000 R$0,00 

0309        50,0000 BIS 000007618 RESINA A3,5 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, 
(bisnaga com 4g)   R$0,0000 R$0,00 

0310        50,0000 BIS 000007619 RESINA B1 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, 
(bisnaga com 4g)   R$0,0000 R$0,00 

0311        50,0000 BIS 000014222 RESINA B2 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, 
(bisnaga com 4g)   R$0,0000 R$0,00 

0312        50,0000 UN 000023114 RESINA B3 BISNAGA micro híbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas   R$0,0000 R$0,00 
0313        70,0000 UN 000018164 RESINA FLOW A2 resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, de alta fluidez.   R$0,0000 R$0,00 
0314        50,0000 UN 000019576 RESINA OA1 BISNAGA microhíbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas   R$0,0000 R$0,00 

0315        50,0000 UN 000023118 RESINA OA2 MICRO HÍBRIDA A BASE DE MICROGLASS FLUORETADA BISNAGA micro híbrida a 
base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas   R$0,0000 R$0,00 

0316        50,0000 UN 000023119 RESINA OA3 MICRO MIDRIDA A BASE DE MICROGLASS FLUORETADA DE FOTOPOLIME BISNAGA 
micro híbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas   R$0,0000 R$0,00 

0317        50,0000 BIS 000024742 RESINA OA3,5 micro híbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas   R$0,0000 R$0,00 

0318        40,0000 KT 000024743 

RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 38 
gramas de pó + 15 ml de líquido. 
*Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade 
bucal por até dois anos. 
*Material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama. 
*Durabilidade dos curativos. 
*Alta resistência a compressão. 

  R$0,0000 R$0,00 

0319       200,0000 FR 000005892 REVELADOR 475ML revelação manual   R$0,0000 R$0,00 

0320        10,0000 UN 000024985 
RÉGUA MILIMETRADA ENDODÔNTICA 30MM ALUMÍNIO com no mínimo as seguintes especificações: 
Régua milimetrada  endodôntica 30mm alumínio: * Indicado para procedimentos endodônticos. * 
Fabricadas em alumínio.  * Autoclavável. 

  R$0,0000 R$0,00 
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0321        80,0000 LT 000024744 

SABONETE LIQUIDO TRICLOSAN 0,5% Com no mínimo as seguintes especificações: sabonete líquido 
que confere suavidade durante a higienização. 
*Contém a substância ativa Triclosano (0,5%), que exerce ação protetora e inibidora de microorganismos 
sobre a pele, conferindo-lhe o efeito antisséptico durante a aplicação. Embalagem com 1 litro. 

  R$0,0000 R$0,00 

0322        20,0000 UN 000004416 SACA BROCA com no mínimo as seguintes especificações: * Indicado para Turbinas de Alta Rotação. * 
Saca Broca Para Turbinas de Alta Rotação. * Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0323       100,0000 UN 000001859 SERINGA 20 ML Com no mínimo as seguintes especificações: plástico, estéril, descartável.   R$0,0000 R$0,00 

0324       100,0000 UN 000024986 
SERINGA CARPULE COM REFLUXO com no mínimo as seguintes especificações: Seringa carpule com 
refluxo: * Indicado para auxiliar na aplicação de anestesia dentária. A seringa carpule com refluxo evita a 
injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo. * Aço inox. * Autoclavável. 

  R$0,0000 R$0,00 

0325        30,0000 UN 000007632 SERINGA LUER DE VIDRO Com no mínimo as seguintes especificações: 20 ml   R$0,0000 R$0,00 

0326        20,0000 UN 000007696 
SINDESMOTOMO com no mínimo as seguintes especificações: Sindesmótomo duplo: É utilizado em 
procedimentos cirúrgicos odontológicos. Indicado para afastamento gengival. * Produzido em Aço 
Inoxidável. * Maior durabilidade e resistência ao instrumental. 

  R$0,0000 R$0,00 

0327        60,0000 FR 000007623 SOLUÇÃO HEMOSTATICA TÓPICA Com no mínimo as seguintes especificações: Frasco com 10 ml. 
*Não contém epinefrina.   R$0,0000 R$0,00 

0328        10,0000 UN 000024987 SONDA EXPLORADORA RETA NÚMERO 6 com no mínimo as seguintes especificações: * Aço inox. * 
Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0329        10,0000 UN 000007712 SONDA MILIMETRADA com no mínimo as seguintes especificações: :* Indicado para procedimentos 
clínicos. * Aço inox.   R$0,0000 R$0,00 

0330       150,0000 FR 000013775 

SORO FISIOLOGICO 0,9% Com no mínimo as seguintes especificações: Soro fisiológico 0,9% 250ml: * 
Solução estéril e apirogênica;  
* Embalagem em polipropileno;  
* Transparente;  
* Alça giratória 360º e retrátil;  
* Lacre de segurança metálico; 

  R$0,0000 R$0,00 

0331        20,0000 UN 000024940 

STOP DE SILICONE Com no mínimo as seguintes especificações: Stop de silicone embalagem com 100 
unidades: O cursor serve para marcação da medida em limas endodônticas e brocas para preparo de 
condutos radiculares. * Perfuração centralizada. 
* Espessura de 1,0 mm. 
* Autoclave até 137ºC. 
* Utilizados em brocas (Gates / Limas) e Limas 

  R$0,0000 R$0,00 

0332        50,0000 PC 000024941 

SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL Com no mínimo as seguintes especificações: Sugador cirúgico 
descartável estéril: Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina ABS.  
Produto descartável.  
Possui ponteira removível. Embalagem com 20 unidades. 

  R$0,0000 R$0,00 

0333    
10.000,0000 PC 000016401 

SUGADOR SALIVA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ATÓXICO, PONTA SILICONIZA Com no mínimo 
as seguintes especificações:  
*Tubo e ponteira atóxicos. 
*Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti. 
*Embalagem com 40 unidades. 

  R$0,0000 R$0,00 

0334        30,0000 VD 000005686 SUSPENSAO OTOLOGICA Com no mínimo as seguintes especificações: suspensão otológica 
hidrocortisona 10mg/ml; sulfato de neomicina 5mg/ml; sulfato poliximina B   R$0,0000 R$0,00 

0335        20,0000 UN 000024988 TESOURA GOLDMAN FOX CURVA 13CM com no mínimo as seguintes especificações: Uso cirúrgico 
geral em uma das áreas de corte tem uma serrilha que melhora seu corte. Aço inox. * Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0336        20,0000 UN 000024989 TESOURA GOLDMAN FOX RETA 13CM com no mínimo as seguintes especificações: Uso cirúrgico geral 
em uma das áreas de corte tem uma serrilha que melhora seu corte. Aço inox. * Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 
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0337        20,0000 UN 000010248 TESOURA MAYO CURVA 15CM com no mínimo as seguintes especificações: * Indicado para aparar 

tecido ou cortar sutura. * Fabricado em aço inox. * Autoclavável   R$0,0000 R$0,00 

0338        20,0000 UN 000024990 TESOURA METZENBAUM CURVA 15CM DELICADA com no mínimo as seguintes especificações: É 
uma tesoura cirúrgica utilizada para cortar tecidos delicados. * Aço inox. * Autoclavável.   R$0,0000 R$0,00 

0339        20,0000 UN 000024991 TESOURA METZENBAUM RETA 15CM DELICADA com no mínimo as seguintes especificações: É uma 
tesoura cirúrgica utilizada para cortar tecidos delicados. * Aço inox. * Autoclavável   R$0,0000 R$0,00 

0340        20,0000 UN 000024992 TESOURA SPENCER 11CM com no mínimo as seguintes especificações: Pra remover sutura. * Aço inox. 
* Autoclavável   R$0,0000 R$0,00 

0341       100,0000 CX 000024746 

TIRA DE AÇO ABRASIVA 4MMX130MM Com no mínimo as seguintes especificações: espessura de 
apenas 0,10mm; grãos de óxido de alumínio fixados pelo processo de eletrodeposição. maior aderência 
dos grãos de óxido de alumínio; maior flexibilidade, não quebra; Embalagem com 12 tiras de 
4mmx130mm. 

  R$0,0000 R$0,00 

0342       100,0000 CX 000024745 

TIRA DE AÇO ABRASIVA 6MMX150MM Com no mínimo as seguintes especificações: espessura de 
apenas 0,10mm; grãos de óxido de alumínio fixados pelo processo de eletrodeposição. maior aderência 
dos grãos de óxido de alumínio; maior flexibilidade, não quebra; Embalagem com 12 tiras de 
6mmx150mm. 

  R$0,0000 R$0,00 

0343       200,0000 CX 000010117 TIRA DE POLIESTER Com no mínimo as seguintes especificações: tira de lixa de poliéster para 
acabamento dental: embalagem com 150 unidades de 2,5mm.   R$0,0000 R$0,00 

0344       250,0000 CX 000024747 TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 50 
unidades pré-cortadas, no tamanho 0,05x10x100mm.   R$0,0000 R$0,00 

0345       700,0000 PC 000007634 

TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL Com no mínimo as seguintes especificações: 
*Sanfonada e com elástico. 
*Cor branca. 
*Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT) 
*Tamanho: 45x52cm. 
*Descartáveis, individuais e de uso único. 

  R$0,0000 R$0,00 

0346        50,0000 VD 000005671 TRICRESOLFORMALINA 20 ML Com no mínimo as seguintes especificações: frasco com 20 ml   R$0,0000 R$0,00 
0347       100,0000 KT 000024748 VERNIZ DE FLÚOR Embalagem com 10ml+solvente com 10ml.   R$0,0000 R$0,00 

0348       110,0000 VD 000005675 VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 
15ml.   R$0,0000 R$0,00 

    TOTAL GERAL   R$0,00 

 
1) LOCAL:  
2) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias após entrega e aceite do produto. 
3) PRAZO DE ENTREGA: Máximo 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Fornecimento. 
4) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

 
Local e Data. 

___________________________________ 
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Assinatura do responsável pela empresa ou preposto 

Nome completo e qualificação 

Função (proprietário, sócio-gerente, diretor, etc.) 
CPF e RG
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________ 
CNPJ:______________________________________ 
 
Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N°   
         PROCESSO LICITATÓRIO N.°  
 

 

 

    Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao 

estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as 

penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no Edital. 

 

 

__________,_____ de _______de _____ 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO IV 

 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração, a (razão social da empresa), com 

sede (endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº (nº do CNPJ), nomeia e 

constitui seu bastante procurador (a) o(a) Sr. (a) (nome do representante) portador (a) 

da cédula de identidade  (nº RG),  e CPF (nº CPF), a quem confere amplos poderes 

para representar perante o Município de Santana da Vargem na Sessão de Pregão 

Presencial nº  xxxxx, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 

propostas, manifestar-se em nome da empresa, formular lances verbais, negociar a 

redução de preços, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, 

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO (A), enfim, praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante. 

 

 

 

__________,_____ de _______de _____ 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

RAZÃO SOCIAL: __________________________________ 
CNPJ: ___________________________________________ 
 

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N° xxxxx 
          PROCESSO LICITATÓRIO N.° xxxxxx 
 

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos.  

 

   Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz. 

 

__________,_____ de _______de _____ 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 

 

 

 

 

 

(Observação): em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 

 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________ 
CNPJ:______________________________________ 
 

Ref.:PREGÃO (PRESENCIAL) N.º xxxx 
         PROCESSO LICITATÓRIO N.° xxxxxxxx 

 

 

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para 

participar neste Pregão, bem como estamos cientes de que devemos declará-los 

quando ocorridos durante o certame. 

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 

 

 

 

__________,_____ de _______de _____ 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 

 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 
PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2019 
 

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, com sede na Praça Padre João Maciel 

Neiva, nº 15, Centro, em Santana da Vargem – Minas Gerais, CNPJ nº 

18.245.183/0001-70, neste ato representada por seu Prefeito, Renato Teodoro da 

Silva, RG nº MG – 12.035.576 - SSP/MG, CPF nº 538.514.556-49, considerando a 

homologação do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2019, bem como a 

classificação das propostas conforme PROCESSO LICITATÓRIO nº 042/2019, 

RESOLVE, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e suas alterações, nº 10.520/02, firmar 

contrato para Aquisição de materiais odontológicos permanentes e de consumo da 

empresa:  

 

1. _________, inscrita no CNPJ sob o nº. ______, endereço: _______, na cidade 

de ____, estado de ____, CEP _____, neste ato representada por _____, portador da 

Carteira de Identidade nº ____ e do CPF n.º _____ e mediante as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 – O objeto da presente licitação é o registro de preço para Aquisição de materiais 

odontológicos permanentes e de consumo, quadro anexo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PAGAMENTOS E VIGÊNCIA 
 

2.1 – O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 15 (quinze) dias a partir 

da entrada da Nota Fiscal. 

2.2 – A presente Ata terá início na data de sua assinatura e vigorará por 12 meses. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 – As despesas decorrentes da contratação objeto deste certame correrão a conta 

do orçamento: 
0701.10.0301.1003 2036 155.243 44905200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 
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0701.10.0301.1003.2036 155.243 33903000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

0701.10.0301.1003.2031 102.201 44905200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

0701.10.0301.1003.2031 102.201 3390300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES PARA FORNECIMENTO DO OBJETO 

 

4.1 – Os serviços serão recebidos/atestados por servidor credenciado para verificar se 

estão em conformidade com o objeto do edital e demais condições.  

4.2 – A aceitação definitiva dar-se-á em 05 dias, quando a Nota Fiscal será atestada 

por servidor devidamente credenciado pela Contratante. 

4.3 – Caso o objeto apresentem irregularidades, especificações incorretas ou estejam 

fora dos padrões determinados pelo edital, a contratante solicitará a regularização no 

mesmo prazo definido pelo servidor. 

4.4 - A prestação do serviço deverá ser realizada conforme solicitação do requisitante, 

posterior a assinatura da Ata de Registro de Preços e autorização do requisitante, 

dentro do município de Santana da Vargem, no local estabelecido pelo mesmo. 

 

CLAUSULA QUINTA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E  
REAJUSTE DE PREÇOS 

 

5.1– O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com 

vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 

65, II “d” da Lei 8.666/93, o que não significa aumento do preço registrado. 

5.2– As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da 

superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências 

incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 

Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO  

 

6.1 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG, através de representante, 

exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, 

objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santana 

da Vargem em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da 

CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do contrato. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

7.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o 

que dispõe o art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 

 

8.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 

vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, 

resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes 

sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 

valor total estimado registrado, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 

outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada 

sobre o valor total estimado registrado, por dia de inadimplência, até o limite de 02 

(dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

na forma prevista no inciso IV, art. 87, Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao 

Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 

da referida lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que 

aceito pelo Município. 

d) Advertência. 

8.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da 

aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 

8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e 

danos causados à Administração. 

8.3 – As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas 

diretamente dos créditos que a Adjudicatária tiver em razão da presente licitação ou, 

caso não haja débito para abatimento, deverá ser recolhida aos cofres públicos do 

Município de Santana da Vargem, via Diretoria de Fazenda, no prazo máximo de 10 

(dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. 

8.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, em favor da licitante vencedora, sendo 
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que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada 

na forma da lei. 

8.5 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

assinar a ata, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar 

documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta 

licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do objeto, comportar-

se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar 

com o Município de Santana da Vargem e será descredenciado do CRC Municipal, 

pelo período de 05 anos se credenciado for, sem prejuízo das multas previstas neste 

edital, na ata e nas demais cominações legais. 

8.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, de acordo 

com a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo garantido o 

contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

9.1 – A presente ata poderá ser rescindida, bem como ser cancelada de pleno direito a 

nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência desta ata, a qualquer tempo e 

independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos 

motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei Federal n. º 8.666/93, 

desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla 

defesa quando esta: 

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 

comprometam sua capacidade econômico-financeira; 

b) for envolvida em escândalo público e notório; 

c) quebrar o sigilo profissional; 

d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público 

e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições 

estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem; 

e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal 

que a autorize. 

9.2– A nulidade do processo licitatório induz à da presente ata, sem prejuízo do 

disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
www.santanadavargem.mg.gov.br  

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
       
  
   
10.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 

intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

11.1 - Fica eleito o foro da comarca de Três Pontas, estado de Minas Gerais, com 

exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata. 

   

E, por estarem assim justos e firmados, assinam o presente documento em três (03) 

vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo 

assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a respectiva leitura. 

 

Santana da Vargem /MG,  .......... de .............. de ....... 

 

 
RENATO TEODORO DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

EMPRESA DETENTORA 
 

 

 

Testemunha: ____________________________ 

Nome: _________________________________ 

CPF: __________________________________ 

 

 

Testemunha: ____________________________ 

Nome: _________________________________ 

CPF: __________________________________ 
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