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PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019- SRP EQUIP.E MAT. ODONTOLÓGICO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 

COM RESERVA DE COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – 

ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 

FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2747/2018 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O Município de GLORINHA/RS, por sua Pregoeira Oficial, em 
conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e 
alterações, Lei Complementar nº. 147/2014, regulamentado pelo Decreto 
Municipal nº 3.402, de 22 de dezembro de 2014, torna público que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO. 

1.2. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de 
recursos de tecnologia da informação (Internet), utilizando métodos de 
autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em 
todas as fases do certame. 

1.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado 
Pregoeiro, mediante Portaria n° 152/2019 e Equipe de apoio nº 164/2019 a 
inserção e monitoramento de dados no Portal de Compras Públicas 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2. DO OBJETO 

2.1. O objeto do presente edital é a seleção de propostas visando o 
REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, conforme Termo de Referência - Anexo I, 
deste Edital. 

2.1. As quantidades constantes no Termo de Referência- Anexo I, deste 
edital poderão não ser adquiridas pelo Município. Se adquiridas, serão 
fornecidas pela(s) licitante(s) vencedora(s), em conformidade com o §4º do 
art.8º do Decreto n.º 8.538/2015, mediante emissão de Autorização de 
Compras ou Nota de Empenho, de acordo com o disposto neste edital, 
podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades 
do Município. 

2.2. A validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, contados 
a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. 

2.3. “Cota Principal” Cota 01 - Com cota de 75% (setenta e cinco por 
cento) do referido montante do objeto está aberto para a participação de 
todos os interessados que atuem no ramo de atividade referente ao objeto 
licitado. 
2.4. “Cota Reservada” Cota 02 – Fica reservada a Cota de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do referido montante do objeto para as Microempresas – ME 
e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua participação 
quanto ao restante, em conformidade ao art.48, inciso III, da Lei 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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Complementar nº 123/2006 (Redação dada pela Lei Complementar 
N.º147/2014). 

 

3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

3.1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: do dia 22/02/2019 às 11h40min ao 

dia 07/03/2019 às 8h20min. 

3.1. LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: até o dia 04/03/2019 às 17h. 

3.2. ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 07/03/2019 às 8h30min. 

3.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: dia 07/03/2019 às 9h 

3.4. Os fornecedores deverão observar, rigorosamente, as datas e os 
horários limites previstos para o recebimento e a abertura das propostas, 
atentando, também, para o início da disputa. 
 

4. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão 
Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília-DF e, dessa 
forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 
ao certame. 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Estar credenciado perante o Portal de Compras Públicas: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, 

5.2. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a 
todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao 
ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 

5.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, 
interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações: 

5.3.1. Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

5.3.2. Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

5.3.3. Reunidos sob forma de consórcio; 

5.3.4. Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta 
pela Administração Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer 
órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 
8.666/93; 

5.3.5. Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 
9º da Lei 8.666/93. 

5.4. Da participação com reserva de cota de 25% exclusiva para 
Microempresas – ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP: 

5.4.1. Para a Cota 02 “Cota Reservada” não poderão participar as empresas 
que não estão enquadradas na condição de Microempresa – ME ou Empresa de 
Pequeno Porte – EPP; 

5.4.2. Para a Cota 02 “Cota Reservada” as interessadas deverão declarar a 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP para 
alcance dos benéficos da Licitação com reserva de cota; 

5.4.3. Para fins de comprovação da condição de Micro ou Pequena Empresa, 
assim definidas aquelas que se enquadram na classificação descrita no Artigo 3º 
da Lei Complementar 123/2006, as licitantes deverão apresentar certidão 
simplificada da junta comercial, emitida a menos de 90 (noventa) dias da data 

de abertura das propostas deste edital e a declaração contida no Anexo II. 

5.4.4. No caso de Microempreendedor Individual: o Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual – CCMEI comprovará o enquadramento como 
Microempresa, não sendo exigido o documento descrito no item 5.4.3. 
 

6. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

6.1. Os fornecedores interessados em participar do presente pregão, deverão 
fazer seu credenciamento junto ao Portal de Compras, acessando o seguinte 
endereço: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher o Termo  de 
Adesão, onde qualquer fornecedor, que manifeste interesse em cadastrar-se e 
apresente a documentação exigida terá acesso ao portal. 

6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e 
de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

6.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou 
em virtude de sua suspensão no Cadastro de Fornecedores. 

6.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem 
como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de 
Glorinha a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros. 

6.5.  O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances. 

6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto 
ao sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados 
e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 

7. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá 
a sessão pública, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as 
quais devem estar em perfeita consonância com o disposto no item anterior. 
7.2. Somente poderá participar da rodada de lances, a licitante 
que anteriormente tenha encaminhado proposta de preços. 
7.3. Os Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, 
sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro. 
7.4. Será considerada aceitável a proposta que: 
a) atenda a todos os termos deste Edital; 
b) contenha preço compatível com os praticados no mercado. 

http://www.cidadecompras.com.br/
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7.4.1. Constatada a existência de proposta(s) inexeqüível(eis) o Pregoeiro 
excluirá o Licitante da etapa de lances. 
7.5. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance, 
exclusivamente, por meio do provedor eletrônico. 
7.6. Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de 
lances, oferecer lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance 
registrado no sistema. 
7.7. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo 
o lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor. 
7.8. Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos 
demais Licitantes, sendo vedada a identificação do detentor do lance, 
conforme item 
7.3 acima. 

7.9. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 
7.9.1. A sessão pública do Pregão só estará concluída depois de 
declarados os vencedores em cada item do certame e encerrado o prazo para 
manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos Licitantes 
manterem-se conectados ao sistema até o final desta etapa. 
7.10. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta, diretamente ao Licitante que tenha apresentado o menor 
lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação. 
7.10.1. Após o encerramento da fase de lances, desempates e declaração 
dos vencedores, o licitante DEVERÁ ficar ON LINE no sistema para a FASE 
DE NEGOCIAÇÃO, via chat com a Pregoeira, podendo ser acompanhada 
pelos demais fornecedores. 
7.11. Em havendo desconexão entre o Pregoeiro e os demais Licitantes por 
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e terá 
reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 
7.12. Caso haja desconexão do sistema para o Pregoeiro, na etapa de 
lances, e o sistema permanecer acessível aos Licitantes para recepção dos 
lances, quando possível a retomada do certame pelo Pregoeiro os atos até 
então praticados serão considerados válidos. 
7.13. O Pregoeiro poderá suspender, cancelar ou reabrir a sessão pública 
a qualquer momento. 
7.14. O Pregoeiro anunciará o Licitante de melhor lance, imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 
caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor 
valor. 
7.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do 
empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/2006, 
sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação 
para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas. 

7.15.1. Entende-se como empate ficto, aquelas situações em que as 
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propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno 
porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por 
cento) à proposta de menor valor. 

7.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa 
detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no 
prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até 
então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 
certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, 
inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 7.15.1 deste edital, 
a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

7.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, satisfizer as exigências do item 7.16 deste edital, será declarado 
vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de 
menor valor. 

7.18. O disposto nos itens 7.15 a 7.17, deste edital, não se aplica às 
hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada 
por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, bem como às 
empresas que deixarem de declarar a condição de beneficiárias da Lei 
Complementar nº 123/2006, no momento do envio de suas propostas pelo 
sistema. 

7.19. Definidos os vencedores de cada item, estes deverão encaminhar a 
documentação de habilitação e proposta financeira, nas formas e nos prazos 
estabelecidos nos itens 8 e 9, respectivamente. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. O licitante detentor da proposta vencedora deverá encaminhar após o 
final da sessão pública, para o e-mail editais@glorinha.rs.gov.br, a 
proposta ajustada ao lance vencedor do item, no prazo de 02 (duas) horas; 
com posterior encaminhamento do original da proposta e a documentação 
abaixo relacionada, via SEDEX ou outro meio, no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas após o encerramento do certame, aos cuidados da Pregoeira, no 
seguinte endereço: AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, Nº 23.400, 
CENTRO, CEP 94.380-000, GLORINHA/RS – SETOR DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES. Caso os documentos não sejam recebidos pela Pregoeira 
dentro das 72 (setenta e duas) horas, o licitante será inabilitado. 

8.2. O envelope contendo a documentação de habilitação deverá informar 
em sua face externa o número do Pregão a que se refere e a identificação do 
licitante (Razão Social, CNPJ e endereço). 

8.3. Os documentos deverão estar em nome do licitante, com número do 

mailto:editais@glorinha.rs.gov.br,
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CNPJ e endereço respectivo, observando o seguinte: 

 Se o licitante for a matriz da empresa, todos os documentos devem 
estar em nome da matriz; 

 Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome 
da filial; 
- No caso de filial, é dispensada a apresentação dos documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente sejam emitidos em nome da 
matriz. 
- O atestado de capacidade técnica pode ser apresentado em 
nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa licitante. 

8.4. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo 
vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, 
e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou por servidor da Comissão de Apoio, ou 
publicação em órgãos da imprensa oficial, na forma do art. 32 da Lei 
8.666/93. 

8.5. Para fins de habilitação, o licitante vencedor deverá apresentar 
documentação relativa à: 

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

b) 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. 

II – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Atestado de capacidade técnica, que comprove a comercialização de 
produto de boa qualidade, similar ou igual ao objeto deste edital, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado; 
b) Catálogo ou similar que apresente todas as características do 
produto, conforme solicitado na descrição do item, legível e em português. 

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação 
judicial e extrajudicial em prazo não superior a 60 dias da data 
designada para apresentação do documento; 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigidos e apresentáveis na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
podendo ser substituído por Escrituração Contábil Digital (ECD), através do 
SPED – Serviço Público de Escrituração Digital, conforme Instruções 
Normativas RFB nº. 787/07. A situação da empresa deverá ser comprovada 
através dos seguintes indicadores, que serão apresentados já calculados por 
profissional competente, será realizada com a aplicação da seguinte fórmula, 
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e respectivos índices mínimos aceitáveis: 
1. LC (índice de liquidez corrente), o qual será calculado como segue: 

LC = AC, onde: 
PC 

Somente será aceita para fins de habilitação a empresa proponente, quando 
o LC for igual ou superior a 1,0. 

 

2. LG (índice de liquidez geral), o qual será calculado como segue: 
LG = ( AC +  ARLP ), onde: 
(PC  +  PELP) 

Somente será aceita para fins de habilitação a empresa proponente, quando 
o LG for igual ou superior a 1,0. 

3. SG (solvência geral), o qual será calculado como segue: 
SG  =  ( AT  -  DA ), onde: 
(PC  +  PELP) 

Somente será aceita para fins de habilitação a empresa proponente, quando 
o SG for igual ou superior a 1,30. 

Onde: 

AC = Ativo circulante PC = Passivo circulante ARLP = Ativo Realizável a 
Longo Prazo 

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total DA = Despesas 
Antecipadas 

4. Obs: utilizar no cálculo duas casas decimais. 

IV – REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica – CNPJ; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades 
(Alvará); 

c) Certidão de Regularidade Conjunta de Débitos relativa aos tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas por lei, a terceiros, inclusive as 
inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –PGFN (Certidão 
Conjunta Negativa); 

d) Certidão de Regularidade de Pessoa Jurídica do FGTS; 

e) Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do Município da 
proponente; 

f) Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual; 

g) Certidão de Regularidade de débitos trabalhistas junto ao Tribunal 
Superior do Trabalho (CNDT) 

V – DECLARAÇÕES: (CF. ANEXO II) 
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a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, devidamente assinada pelo seu 
representante legal da proponente; 

b) Declaração de que atendem a todas as exigências de habilitação; 

c) Declaração de que não foram declaradas inidôneas para licitar com o 
Poder Público, em qualquer das suas esferas e que não sofreu condenação 
por improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, nos 
últimos anos. 

d) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 
a 45 da Lei Complementar 123/2006, disciplinado no item 8.6.deste edital, 
deverão apresentar declaração, firmada por profissional contábil, de que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida no item 8.4, inclusive de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, desde que 
seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 

b) A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 
acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º8.666/93 e art.7º da Lei 10.520/02, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação ou revogar o pregão. 

c) A qualquer momento, durante a vigência do processo 
licitatório poderá ser solicitada documentação atualizada. 

9. DAS PROPOSTAS 

9.1. Durante o prazo de recebimento das propostas, estas deverão ser 
enviadas exclusivamente por meio eletrônico, no Portal de Compras Públicas: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
9.2. Após o encerramento da sessão de disputa de lances, nos prazos e na 
forma dos itens 8.1, 8.4 e 8.5, o licitante vencedor deverá encaminhar sua 
proposta escrita, devidamente assinada e em conformidade com este edital, 

conforme modelo de proposta de preços – Anexo III 

9.3. Os valores unitário e total dos itens deverão ser consignados em 
moeda nacional (R$). Nos preços deverão estar contempladas quaisquer 
vantagens, abatimentos, frete, impostos, taxas e contribuições sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 
eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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que venha a incidir sobre o preço dos materiais. 
9.4. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 
9.5. O prazo de entrega é conforme especificado no Termo de Referência, 
após o recebimento da Autorização de Compras/Nota de Empenho. 
9.6. Não serão aceitas propostas que contenham mais de 2 (duas) casas 
decimais após a vírgula e que, por qualquer outro motivo, não atendam as 
exigências do edital. 
9.7. A proposta deverá indicar a MARCA do objeto ofertado. 
9.8. A proposta será julgada pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil após o 
recebimento dos produtos, conforme as quantidades solicitadas pela 
Secretaria Municipal solicitante, por depósito em conta corrente do 
fornecedor ou na tesouraria da Prefeitura. 

10.2. Para o caso de faturas incorretas, a Prefeitura Municipal de Glorinha 
terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para devolução à licitante vencedora, 
passando a contar novo prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a entrega da 
nova NOTA FISCAL/FATURA. 

10.2.1. Na Nota Fiscal do produto deverá constar o código GTIN do 
mesmo, conforme §6º da cláusula terceira do ajuste SINIEF Nº 07/2005, 
quando for o caso. 

10.3. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros 
fatos de responsabilidade da licitante vencedora que importem no 
prolongamento dos prazos previstos neste edital e oferecidos nas propostas. 

10.4. A Prefeitura Municipal de Glorinha poderá proceder à retenção do 
INSS, ISS e IRPF, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a 
licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor 
correspondente aos referidos tributos. 

10.5. Servirão de cobertura às contratações oriundas da Ata de Registro 
de Preços os recursos orçamentários da Secretaria Municipal solicitante. 

10.5.1 . Os recursos orçamentários provenientes de outros Municípios, do 
Estado, da União ou de organismos internacionais, repassados ao Município de 
Glorinha a título de convênio, ajustes, doações e outros instrumentos 
equivalente, recepcionados por dotações orçamentária deste Município, podem 
servir de cobertura às despesas com contratações decorrentes deste Sistema de 
Registro de Preços. 

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. Após a homologação da presente licitação, será assinada a Ata de 
Registro de Preços, conforme previsto no ANEXO IV, com validade pelo 
período de 12 (doze) meses, contados da assinatura, a qual terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 

11.2. Será enviado, via e-mail, em arquivo PDF, a(s) Ata(s) de Registro de 
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Preços, ao(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura, e posterior retorno, no 

prazo de  até 72h após a confirmação de recebimento do e-mail, via SEDEX. Se o 

licitante vencedor, injustificadamente, não assinar o instrumento ou não devolvê-

lo em até 72h após a confirmação de recebimento, decairá o direito de 

preferência, devendo ser convocado outro licitante, desde que respeitada a 

ordem de classificação para depois de comprovados os requisitos habilitatórios e 

feita a negociação, assinar o referido instrumento, nas condições acima descritas. 

11.2.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata 
de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante vencedor, justificadamente, durante 
o seu transcurso, e desde que aceito pela Administração Municipal. 

11.3. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços é facultado à 
Administração Municipal emitir Ordem de Compras/Serviço e Nota de 
Empenho em favor da(s) empresa(s) registrada(s), a qual, juntamente com 
este Edital e seus Anexos, terão força de Contrato, caso a Administração opte 
por valer-se  da prerrogativa estabelecida pelo art. 62, da Lei Federal 
n.8.666/93, substituindo o instrumento de contrato pela respectiva Nota de 
Empenho. 

11.4. 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 assegurado à(s) 
empresa(s) beneficiária(s) do Registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 

11.4.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá 
ser exercido pelo beneficiário do Registro, quando a Administração Municipal 
optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio 
legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços. 

11.5. Os itens e preços registrados, bem como os respectivos fornecedores, 
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

11.6. Excepcionalmente, quando o quantitativo total estimado para a 
contratação ou fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, 
admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários 
para se atingir o quantitativo total, respeitando-se a ordem de classificação 
das empresas e desde que referidos licitantes aceitem praticar o mesmo 
preço da proposta vencedora. 

11.7. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada 
por qualquer órgão da Administração Municipal de Glorinha que não tenha 
participado deste certame licitatório, mediante prévia consulta ao Setor de 
Compras e Licitações, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 

12. DA REVISÃO DOS PREÇOS 

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as 
disposições contidas no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 
12.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
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custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à Secretaria Municipal da 
Administração e Planejamento – Setor de Compras e Licitações promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores. 
12.2. Quando os preços inicialmente registrados, por motivo 
superveniente, tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado, a 
Administração Municipal deverá: 
a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e 
sua adequação aos praticados pelo mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; 
c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de 
negociação. 
12.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 
comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Secretaria Municipal da 
Administração e Planejamento poderá: 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidades, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, 
desde que confirmada a veracidade dos motivos apresentados; 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 
12.3.1. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal da 
Administração e Planejamento deverá proceder à revogação da Ata de Registro 
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 

13. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não entregar/executar o objeto da nota de empenho ou instrumento 

equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
d) tiver presentes razões de interesse público. 
13.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por termo da autoridade 
competente, mediante iniciativa da Secretaria Municipal da Administração e 
Planejamento. 
13.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de 
preços na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a 
perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior 
devidamente comprovados. 
 

14.  DO CONTRATO 

14.1. Caso a Administração opte por não se valer da faculdade estabelecida 
pelo art. 62, da Lei Federal nº 8.666/93 (possibilidade de substituição do 
instrumento do contrato pela nota de empenho), lavrando o respectivo termo de 
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contrato, o adjudicatário vencedor será convocado para que seu representante, 
no prazo de  até 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da notificação, 
compareça ao Setor de Compras e Licitações, localizado à Av. Dr. Pompílio 
Gomes Sobrinho, 23.400, Centro, Glorinha e assine o instrumento contratual – 
sob pena de decair do direito à contratação e sofrer a aplicação de multa de até 
10% sobre o preço total do contrato e suspensão do direito de licitar com o 
Município de Glorinha pelo período de até 2 (dois) anos. 
14.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única 
vez por igual período, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
 

15. DO MODO E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

15.1. A contar do recebimento da Autorização de Compra/Nota de Empenho, 
a Contratada disporá do prazo conforme o Termo de Referência, para proceder a 
entrega integral dos produtos descritos na referida Ordem de Compra/Nota de 
Empenho. 

15.2. Mediante escrita e justificada solicitação da empresa Contratada, o prazo 
declinado no item acima poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, 
contanto que a empresa Contratada proceda a tal solicitação durante o 
transcurso do prazo que, originariamente, lhe foi concedido para entrega dos 
produtos. 

15.3. A Autorização de Compras, bem como a Nota de Empenho poderá ser 
repassada à Contratada por meio de e-mail. 

16. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

16.1. Serão suportados exclusivamente pela Contratada: 

16.1.1. os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, fretes, 
seguros e de responsabilidade civil ou quaisquer outros resultantes da 
prestação dos serviços ou entrega dos objetos; para atender todas as 
exigências deste edital. 

17. DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. A fiscalização do cumprimento das disposições contratuais será realizada 
por servidor(es) lotado(s) na Secretaria Municipal solicitante, órgão dotado de 
amplos poderes para tanto. 
17.2. À fiscalização cabe conferir as especificações da(s) nota(s) fiscal(is) e 
dos serviços prestados. Caberá à fiscalização, por parte dos responsáveis pela 
Secretaria Municipal solicitante, ao receber a NF, emitir o competente Termo 
de Recebimento do material objeto da Ata, devendo, para tanto, ser aferida a 
compatibilidade dos mesmos com as especificações exigidas. 
17.3. Não será aceito produto/serviço que não atenda às especificações 
constantes na descrição do objeto. Os objetos recusados pela Fiscalização 
Contratual deverão ser substituídos pela contratada no prazo máximo de 
até 
10 dias, contados do recebimento de comunicado específico lavrado pela 
Fiscalização Contratual. 
17.4. Em caso de  aprovação do produto/serviço pela Fiscalização, esta 
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encaminhará a nota fiscal, juntamente com um atestado, à SMF/Contabilidade. 
17.5. A contratada deverá indicar e manter preposto aceito pela 
Administração Municipal, a fim de representá-la durante a execução contratual. 
17.6. O recebimento provisório ou definitivo dos materiais, por parte das 
Secretarias Municipais e Órgãos Municipais, não exclui a responsabilidade da 
empresa Contratada pela qualidade, eficiência e adequação do serviço entregue 
ao Poder Público. 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES 

18.1. O Contratante tem a obrigação de efetuar o(s) pagamento(s) à 
Contratada nos termos do item 10 do presente edital. 

18.2. São obrigações da Contratada: 

18.2.1. Entregar o objeto nos termos do item 2 e 15 do presente edital; 

18.2.2. Entregar o objeto com as mesmas características indicadas na 
proposta; 
18.2.3. atender as determinações da fiscalização na hipótese do item 17, 
recebendo todos os comunicados e notificações que lhe forem expedidos; 
18.2.4. reparar, remover, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, 
no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação lavrada 
pela Fiscalização, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
18.3. A Contratada se obrigará a manter, durante toda a vigência da Ata de 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar ao Município de Glorinha, imediatamente, qualquer alteração nas 
condições que deram ensejo à sua habilitação. 

19. DAS PENALIDADES 

19.1. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Prefeitura caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-a as penalidades constantes neste Edital. 
19.2. Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao 
dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual 
não realizado, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, 
dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. 
19.3. A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas 
neste Edital. 
19.4. A multa será descontada dos pagamentos, ou, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
19.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração 
Municipal poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 
I – Advertência; 
II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
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contratar com o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
19.6. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 19.5 é da alçada da 
autoridade competente, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
19.7. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
contratação, quando a licitante vencedora: 
I - Recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, estando sua proposta 
dentro do prazo de validade; 
II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, 
sem prévia autorização da Contratante; 
III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas 
ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções 
necessárias, às suas expensas; 
IV - Desatender às determinações da fiscalização; 
V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou 
municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos 
competentes em razão da infração; 
VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 
19.8. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
contratação, quando a Contratada: 
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na 
execução do objeto contratual; 
II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto 
contratual; 
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 
negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à Contratante 
ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada de reparar os 

danos causados. 

19.9. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 19.5 poderão 
também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos 
contratos regidos pela Lei nº. 8666/93: 
I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 
19.10. O pagamento de multa pela contratada não a exime da reparação de 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que o produto acarretar ao contratante. 
19.11. Nenhuma penalidade poderá ser aplicada, sem o prévio e justo 
processo administrativo. 
19.12. O processo administrativo iniciará com o recebimento de notificação 
pela Contratada. 

20. DA RESCISÃO 
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20.1. Poderá o Contratante promover processo administrativo de rescisão 
unilateral do contrato, nos seguintes casos: 
20.1.1 quando a soma do valor da(s) multa(s) prevista(s) na subcondição 
19.1, aplicadas à contratada, for superior a 15 % sobre o valor total do contrato 
atualizado; 
20.1.2 rejeição, pela fiscalização, do(s) objeto(s) substituto(s) entregue(s) em 
atendimento à determinação da fiscalização prevista na subcondição 17.4; 
20.1.3 falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento de obrigação 
por parte da contratada. 
20.1.4 e ocorrência de qualquer dos motivos previstos no art. 78 da Lei nº 
8.666/93. 
20.2. Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, 
ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a 
apuração de um que atenda as condições do edital. 
20.3. As partes poderão, ainda, promover amigavelmente a rescisão do 
contrato. 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

21.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 
2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas, 
preferencialmente por meio de formulário eletrônico, no Portal de 
Compras Públicas. 
21.2. Dos demais atos relacionados com o Pregão, ao final da sessão 
pública, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, expondo a síntese de suas razões, em formulário 
eletrônico específico, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias 
úteis para apresentação das razões do 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. 

21.3. A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto 
ao vencedor. 
21.4. Não serão aceitos como recursos as alegações que não se 
relacionem às razões indicadas pelo Licitante recorrente na sessão pública. 
21.5. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo, e 
o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
21.6. A apresentação de impugnação ou recurso, após o prazo estipulado 
no subitem anterior, receberá tratamento de mera informação. 
21.7. Os autos deste Processo permanecerão franqueados aos 
interessados junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal 
de Glorinha. Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro - CEP: 94380-
000 – Glorinha/RS. 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital deverão ser dirigidas por escrito ao Pregoeiro, 
preferencialmente por meio de formulário eletrônico, no Portal de 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

16 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020 E-mail: editais@glorinha.rs.gov.br 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019- SRP EQUIP.E MAT. ODONTOLÓGICO 

Compras Municipais, com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data 
marcada para a abertura da sessão pública. 
22.2. Nenhuma indenização será devida ao Licitante pela apresentação de 
documentação ou proposta relativa a esta Licitação. 
22.3. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados. 
22.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não 
importará o afastamento do Licitante, desde que seja possível a aferição da 
sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
22.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os Licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 
comunicadas aos Licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove 
o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial do 
Município. 
22.7. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em 
qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 
22.8. A participação nesta licitação implica aceitação de todos os termos 
deste Edital. 
22.9. A Prefeitura Municipal de Glorinha adjudicará o objeto desta 
Licitação a um ou mais Proponentes, reservando-se, entretanto, o direito de 
contratar parcialmente o objeto, sem que advenha disto, direito a qualquer 
reivindicação ou indenização. 
22.10. A apresentação da proposta será a evidência de que o Licitante 
examinou e aceitou completamente as normas desta Licitação, e que obteve 
da Prefeitura Municipal de Glorinha todos os esclarecimentos satisfatórios à 
sua confecção, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos 
necessários. 
22.11. Fazem parte deste edital, como anexos: 
- Termo de Referência – Anexo I; 
- Modelo de Declaração Enquadramento ME e EPP - Anexo II; 
- Modelo de Declaração – unificada – (não emprega menor..., exigências 
de habilitação e idoneidade) – Anexo III; 
- Modelo de Proposta de Preços – Anexo IV; 
- Minuta da Ata Registro de Preços – Anexo V. 
22.12. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiro, observado o princípio da prévia e ampla defesa. 
Glorinha, 22 de fevereiro de 2019. 

Darci José Lima da Rosa 
Prefeito Municipal 

 
 

Vanessa Lourenço Dieter 
Pregoeira Municipal 
Portaria 152/2019 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 

COM RESERVA DE COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – 

ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 

FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2747/2018 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

2.1. REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MATERIAL 
ODONTOLÓGICO, para a Secretaria Municipal de Saúde. 
 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Faz-se necessário a aquisição de material odontológicos para os 
atendimentos aos pacientes nos Postos Municipais.  
 

3. LOCAL DE ENTREGA 

3.1. O local de entrega será na Secretaria Municipal de Saúde, sito à: Av. 
Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.875 – Centro. Glorinha/RS. 
3.2. A autorização de Compras/Nota de Empenho poderá ser repassada à 
Contratada por e-mail. 
 

4. PRAZO DE ENTREGA 

4.1. O prazo de entrega deverá ser em até 05 (cinco) dias após o recebimento 
da Ordem de Compras/Nota de Empenho. 
 

5. PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA 

5.1. Os produtos, no ato da entrega, deverão ter prazo de validade não 
inferior a 75% do prazo de validade estabelecido pelo fabricante (contados a 
partir da data de fabricação dos mesmos). 
 

6. FISCALIZAÇÃO 

6.1. A fiscalização será realizada pelos servidores, Sr. Rodrigo Jacques Gomes 
(titular) e Tiago Ramazzini (suplente). 
 

7. OBRIGAÇÕES GERAIS 

7.1. O Contratante tem a obrigação de efetuar o(s) pagamento(s) à 
Contratada 
nos termos especificados no edital. 
7.2. São obrigações da Contratada: 
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7.2.1. Entregar os produtos ou executar os serviços conforme especificado 
no Termo de Referência e Edital; 
7.2.2. Entregar os produtos ou executar os serviços com as mesmas 
características indicadas na proposta; 
7.2.3. atender as determinações da fiscalização na hipótese do item 17 do 
Edital, recebendo todos os comunicados e notificações que lhe forem 
expedidos; 
7.2.4. reparar, remover, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no 
prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação lavrada 
pela Fiscalização, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
7.3. A Contratada se obrigará a manter, durante toda a vigência da Ata de 
Registro de Preços/Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar ao Município de Glorinha, imediatamente,  qualquer 
alteração nas condições que deram ensejo à sua habilitação. 
 

8. QUANTITATIVOS E VALORES DE REFERÊNCIA 

 ITENS PERTENCENTES A COTA PRINCIPAL 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
PREÇO MÉDIO 

ORÇADO R$ 

1.  Ácido Fosfórico a 37% para condicionamento do 
esmalte e dentina. Embalagem com 03 seringas 
de 2,5ml cada e com 03 ponteiras. Composição: 
ácido fosfórico (ortofosfórico) a 37%, 
espessante, corante (azul) e água deionizada 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

19 Emb. 12,12 

2.  Adesivo de frasco único fotopolimerizável: – 
solução com copolímeros de vitrebond, 
nanopartículas de carga, etanol, dimetacrilatos, 
HEMA, água e iniciadores. Com tampa “flip top” 
– evita desperdícios e pode ser manuseada 
apenas com uma mão. Frasco com 6g de 
adesivo. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

5 Emb 96,80 

3.  Adesivo de frasco único fotopolimerizável:  – 
tecnologia VMS (vitrebond copolímero, silano, 
MDP fosfato monômero, resinas de 
dimetracrilato, HEMA, enchedor, etanol. Água e 
iniciadores). Frasco com 5mL. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

5 Frasco 64,30 

4.  Afastador Minessota. Material de aço inox; 
autoclavável. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

6 Unid 11,80 
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5.  Agente dessensibilizante à base de 
glutaraldeído  - solução aquosa constituída pelo 
monômero HEMA (hidroxietilmetacrilato) e pelo 
agente dessensibilizante glutaraldeído. Frasco 
com 5 mL. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

3 Frasco 63,00 

6.  Água destilada – para autoclave – não 
injetável, não estéril e quimicamente pura. 
Embalagem com 5 litros com número do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. 

45 Unid 10,42 

7.  Água oxigenada com 10 volumes – solução de 
peróxido de hidrogênio 3%. Embalagem 1litro. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. 

19 Unid 6,39 

8.  Agulha gengival tipo 30G curta descartável, 
indicada para anestesia do tipo infiltrativa. 
Esterilizadas com Raios Gama-Cobalto.  
Embalagem com 100 unidades. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utiliza. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

8 Emb 34,83 

9.  Anestésico injetável local cloridrato de lidocaína 
com epinefrina 1:100.000 - 36mg + 
18ug/carpule. Cada mL da solução contém: 
20,0mg de cloridrato de lidocaína, 10,0ug de 
epinefrina base e 1,0mL de excipientes 
q.s.p.(bissulfito de sódio, cloreto de sódio e água 
para injeção). Caixa com 50 tubetes de 1,8mL 
cada, acondicionados em blisters lacrados com 
10 tubetes cada. Embalagem com identificação 
em português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

38 Caixa 95,04 

10.  Anestésico injetável local cloridrato de 
mepivacaína sem vaso-constritor - 54mg 
/carpule.Cada tubete de 1,8mL da solução 
contêm: 54,0mg de cloridrato de mepivacaína e 
1,8mL de excipientes q.s.p. (cloreto de sódio e 
água para injeção). Caixa com 50 tubetes de 
1,8mL cada, acondicionados em blisters lacrados 
com 10 tubetes cada. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

8 Caixa 136,53 

11.  Anestésico injetável local cloridrato de 
mepivacaína com vaso-constritor epinefrina 
1.100.000 – 36mg + 18ug/carpule. Cada mL da 
solução contêm: 20,0mgde clohidrato de 
mepivacaína, 10,0ug de epinefrinae 1,0mL de 

12 Caixa 138,96 
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excipientes q.s.p (cloreto de sódio, 
metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e 
água para injeção). Cada caixa com 50 tubetes 
de 1,8mL cada, acondicionados em blisters 
lacrados com 10 tubetes cada. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

12.  Antisséptico bucal – solução que contém 
gluconato a 0,12% (ou digluconato formulado 
para uma base libre de clorhexidina na 
concentração de 0,067%) e os seguintes 
componentes inativos: água, glicerina, etanol, 
polisorbato20, composição aromática com sabor 
predominante de menta, sacarinato de sódio, 
FD&C nº1. O nome químico do gluconato de 
clorhexidina é: 1,1-bis hexametileno (5-p-
clorofenil biguanida) di-D-gluconato. Embalagem 
com 2 litros. Sem álcool. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

4 Emb 40,27 

13.  Aparelho de Jato de Bicarbonato e Ultrassom 
Piezoelétrico 
Características: filtro de ar com drenagem 

automática e tampa do reservatório de 
bicarbonato com visualizador; 
5 níveis de potência do ultrassom (baixa, 

baixa/média, média, média/alta e alta); 
Iluminação interna do reservatório de 

bicarbonato; 
Bomba peristáltica de 500ml; 
Reservatório de bicarbonato com aquecimento; 
Reservatório de água/líquidos irrigantes 

removível. 
Potência: 60 VA. Largura: 21,8cm. 
Comprimento: 24cm. Peso líquido: 3,00kg. 

Peso Bruto: 4,00kg. Frequência: 50/60 Hz. 
Garantia: 12 Meses. 
Voltagem: Bivolt (chave seletora). Pedal de 
acionamento único. Acompanha 3 Pontas para 
Periodontia: 
- T1-S: Remoção de tártaro supragengival em 

toda a superfície do dente e região 
interdental, Potência: 70% (Média Alta), Uso 
com Refrigeração. 
- T2-S: Remoção de tártaro supragengival, 
subgengival e região interdental, 70% (Média 
Alta), Uso com Refrigeração. 
- T3-S: Remoção de tártaro pesado e 
supragengival, Potência: 90% (Alta), Uso com 
Refrigeração. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 

3 Unid 3.687,77 
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expedido pela ANVISA, em vigor). 

14.  Babador impermeável descartável. Tamanho 
33x 47 cm; composição: 100% de fibras virgens 
de celulose isentas de contaminantes e filme de 
polietileno atóxico; 2 camadas de papel mais 1 
de plástico Pacote com 100 unidades. Cor: 
sortida. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. 

38 Pcte 
 

18,29 

15.  Broca diamantada esférica 1012 para alta 
rotação (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

23 Emb 2,87 

16.  Broca diamantada esférica 1012HL para alta 
rotação (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

23 Emb 3,65 

17.  Broca diamantada esférica 1014 para alta 
rotação (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

15 
Emb 

2,87 

18.  Broca diamantada esférica 1014HL para alta 
rotação (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

15 
Emb 

4,81 

19.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no comprimento 
de 22,5mm de comprimento, para baixa rotação, 
nº 2; (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 

23 
Emb 

19,53 
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embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
numeração, procedência de fabricação). 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

20.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no 
comprimentode 28mm de comprimento, para 
baixa rotação, nº 2; (conforme normas Nbr/iso, 
passível de esterilização em meios físicos e 
químicos, embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
numeração, procedência de fabricação). 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

23 
Emb 

21,29 

21.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no comprimento 
de 22,5mm de comprimento, para baixa rotação, 
nº 3; (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
numeração, procedência de fabricação). 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

23 
Emb 

19,67 

22.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no comprimento 
de 28mm de comprimento, para baixa rotação, 
nº 3; (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
numeração, procedência de fabricação). 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

23 
Emb 

24,23 

23.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no comprimento 
de 22,5mm de comprimento, para baixa rotação, 
nº 4; (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
numeração, procedência de fabricação). 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 

23 
Emb 

19,28 
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do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

24.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no comprimento 
de 28mm de comprimento, para baixa rotação, 
nº 4; (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
numeração, procedência de fabricação). 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

23 
Emb 

24,23 

25.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no comprimento 
de 22,5mm de comprimento, para baixa rotação, 
nº 5; (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
numeração, procedência de fabricação). 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

23 
Emb 

19,21 

26.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no comprimento 
de 28mm de comprimento, para baixa rotação, 
nº 5; (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
numeração, procedência de fabricação). 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

23 
Emb 

24,23 

27.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no comprimento 
de 22,5mm de comprimento, para baixa rotação, 
nº 6; (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
numeração, procedência de fabricação). 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

23 
Emb 

19,21 

28.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no comprimento 

23 
Emb 

19,03 
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de 28mm de comprimento, para baixa rotação, 
nº 6; (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
numeração, procedência de fabricação). 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

29.  Caneta de alta rotação – características: spray 
quádruplo, rolamentos cerâmicos, press-button 
(sistema de troca-troca), potência: 13W, ruído: 
62dB, rolamento: esfera em cerâmica, rotação 
máxima: 370.000 rpm, tratamento superficial 
em níquel químico, peso: 59g; acoplamento 
borden. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

5 
Emb 

811,67 

30.  Capas descartáveis para seringa tríplice – 
compatível com o modelo Dabi. Embalagem 
(caixa) com 100 unidades coloridas; Embalagem 
com identificação em português: Nº do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

15 Caixa 23,68 

31.  Porta dycal- utilizado para inserção da pasta de 
hidróxido de cálcio no interior da cavidade. 
Tamanho: 16 cm. Cabo oitavado. Possui duas 
pontas curvas. 

8 Unid 27,73 

32.  Cimento de ionômero de vidro para forramento; 
Ionômero de vidro com compósito para bases 
cavitárias, fotopolimerizável; libera flúor, 
protegendo contra a cárie secundária, elevado 
grau de biocompatibilidade, radiopaco. 
Apresentação: Kit com 2 seringas de 2,5g cada 
com cânulas aplicação tipo 41. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

30 Kit 147,82 

33.  Cimento restaurador provisório – composição à 
base de óxido de zinco e eugenol reforçado por 
polímeros – Pó: óxido de zinco, polimetacrilato 
de metilo na cor marfim, validade 2 anos; 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

4 Unid 14,70 

34.  Cimento obturador provisório: 
Composição pasta Branca - cada 100 g de 

pasta contém: 

4 Unid 75,91 
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Óxido de zinco 41,1g 
Sulfato de zinco 12,0g 
Excipientes q.s.p. 100,0g (copolímero vinila 

adipato de dietilexila e gesso) 
Composição pasta Rosa - cada 100 g de pasta 

contém: 
Óxido de zinco 42,28g 
Sulfato de zinco 12,00g 
Excipientes q.s.p. 100,00 g (copolímero vinila 

adipato de dietilexila, gesso e óxido de ferro 
vermelho) 
Apresentação Caixa contendo: 1 frasco de pasta 

branca: 25 g 
1 frasco de pasta rosa: 25 g 
Validade: 30 meses após a data de fabricação 
Embalagem com identificação em português: 

Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

35.  Coletor de material perfuro cortante. É 
produzido a partir de papelão ondulado de cor 
parda, ficando com apresentação final na cor 
amarelo dourado. Validade: 5 anos. Capacidade 
de 13 litros. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. 

75 Unid 8,11 

36.  Compressa cirúrgicas de gaze hidrófila – 13 
fios/cm² - 5 dobras e 8 camadas; 100% 
algodão, dimensões 7,5cm x 7,5cm (aberta – 
14cm x 26 cm). Embalagem contendo 500 
unidades. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

45 Emb 31,68 

37.  Contra-Ângulo -  com giro livre de 360º. Uso 
com Micro Motor Pneumático. 
Spray externo.  Baixo nível de ruído e vibração.  
Encaixe INTRAmatic Universal 
Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

3 Emb 732,00 

38.  Cunha de madeira anatômica. Composição: 
Madeira. Colorida: corantes reativos atóxicos.  
Kit com 100 cunhas Anatômicas sortidas 
coloridas. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

6 Kit 33,68 

39.  Cunha de madeira anatômica Nº1 – amarela. 
Composição: Madeira. Colorida: corantes 

4 Kit 31,03 
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reativos atóxicos.  Kit com 100 unidades. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

40.  Cunha de madeira interdental. Composição: 
Madeira. Colorida: corantes reativos atóxicos.  
Kit com 100 cunhas interdentais sortidas 
coloridas. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

6 Kit 31,63 

41.  Formocresol 10 ml - Material para Mumificação 
da Polpa Dental. 

6 Unid 7,84 

42.  Detergente multienzimático. Com 5 enzimas e 
tensoativos sinérgicos, com estabilidade. 
Comprovada das Enzimas (ECE) durante todo o 
período de validade do produto. Produto 
biodegradável. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. Embalagem com 1 Litro. (Cerificado 
de Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, 
em vigor). 

15 Emb 115,43 

43.  Discos de feltro flexíveis utilizados para 
suportar pastas e abrasivos para polimento de 
materiais restauradores e do esmalte dental. 
Embalagem – kit – contendo 24 discos de feltro 
de 8mm e 1 mandril. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

4 Kit 46,02 

44.  Discos de feltro flexíveis utilizados para 
suportar pastas e abrasivos para polimento de 
materiais restauradores e do esmalte dental. 
Embalagem – kit – contendo 24 discos de feltro 
de 12mm e 1 mandril. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

4 Kit 51,35 

45.  Disco de lixa Sof-Lex Pop-On 1/2. Kit com 120 
discos de contorno e polimento sortidoscom 
mandril. Com 4 tipos de granulação: grossa, 
média, fina e superfina. Série laranja. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

9 Kit 414,00 

46.  Escova dental adulta. Composição: cabo de 
resinas termoplásticas e elastômeros, cerdas de 
nylon com pontas arrendodas, polidas e macias, 

150 Unid 1,19 
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âncora metálica, pigmento e corante. Cabo 
plástico com borracha. Não contém corantes 
alimentar FD&C blue nº2 – CI73015. Com 
indicador (cerdas azuis) que se descolarem até a 
metade mostrando o momento certo de 
substituir a escova. Tamanho da cabeça: 30. 
Embalagem unitária contendo 1 escova dental. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

47.  Escova dental infantil – 5-7 anos – com dentes 
permanentes começando a nascer e os dentes de 
leite a cair. Com limpador de língua, cabeça com 
bordas protetoras, cerdas de longo alcance e 
suave/macia e cabo de apoio (para manter a 
escova estável ao apoiá-la). Composição: cabo 
de resinas termoplásticas e elastômeros, cerdas 
de nylon com pontas arrendondadas, polidas e 
macias, âncora metálica, pigmento e corante. 
Embalagem unitária contendo 1 escova dental. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

113 Unid 1,76 

48.  Escova dental infantil – 2 – 4 anos – para 
crianças que estão aprendendo a escovar os 
dentes. Para dentes de leite. Cerdas com 
indicação para pasta – cerdas coloridas ajudam 
a medir a quantidade de pasta recomendada. 
Com cabeça estreita e bordas protetoras. Cerdas 
extra suave/extra macia Cerdas est Composição: 
cabo de resinas termoplásticas e elastômeros, 
cerdas de nylon com pontas arrendadas, polidas 
e macias, âncora metálica, pigmento e corante. 
Embalagem unitária contendo 1 escova dental. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

75 Unid 16,07 

49.  Escova dental infantil – 4-24 meses – cerdas 
extra suave/extra macia para bebês (para 
gengivas frágeis e os primeiros dentes), cabeça 
com bordas protetoras, cabo antideslizante. 
Composição: cabo de resinas termoplásticas e 
elastômeros, cerdas de nylon com pontas 
arrendadas, polidas e macias, âncora metálica, 
pigmento e corante. Embalagem unitária 
contendo 1 escova dental. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

45 Unid 13,27 
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50.  Posicionadores autoclaváveis produto utilizado 
para auxiliar na orientação da angulação do 
aparelho de Raios-X odontológico, resultando em 
imagens radiográficas padronizadas e nítidas 
Kit contendo: 
- 1 Posicionador incisivos e caninos superior e 

inferior; 
- 1 Posicionador molar superior direito e inferior 

esquerdo; 
- 1 Posicionador molar superior esquerdo e 

inferior direito; 
- 1 Posicionador interproximal Bite Wings; 
- 1 Pote de armazenamento; 
- 3 Dispositivos para mordida 

15 Kit 76,28 

51.  Escovas de Robinson para contra-ângulo: Cor 
Branco, formato Reto: comprimento total (L2) 
28mm; comprimento cerdas (L1) 6mm; 
diâmetro cerdas 0,50mm. 
Haste CA. Embalagem com 1 
unidade. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

19 Unid 2,64 

52.  Escovas de Robinson para contra-ângulo: Cor 
Branco, formato  Cônico: comprimento total (L2) 
29mm; comprimento cerdas (L1) 7mm; 
diâmetro cerdas 0,50mm. 
* Haste CA. Embalagem com 1 
unidade. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

15 Unid 4,30 

53.  Espátula #1/2. Cabos produzidos e aço 
inoxidável (AISI 420), gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. Validade de 10 anos. 
Atende as exigências da biossegurança – 
superfície lisa, sem recartilha. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

8 Unid 37,56 

54.  Esponja hemostática de colágeno hidrolisado 
(gelatina) liofilizada. Composição: gelatina de 
origem porcina, esterilizada por raios gama, 
pesando não mais de 10mg, completamente 
reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para 
uso diário; atóxico e apirogênico. Embalados em 
blisteres individuais; cada esponja com as 
seguintes dimensões 1,0 x 1,0 x 1,0cm cada. 
Embalagem com 10 esponjas. Produto estéril. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

15 Emb 58,27 
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55.  Espelho bucal plano número 5 com encaixe 
universal. Estrutura em aço inoxidável (AISI 
420). Dimensões: 4.8 cm x 2.5 cm x 0.6 cm (C x 
L x A); Peso: 0.006 kg Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

23 Unid 8,31 

56.  Espelho bucal plano número 3 com encaixe 
universal. Estrutura em aço inoxidável (AISI 
420); Dimensões: 4.6 cm x 2.0 cm x 0.9 cm (C 
x L x A); Peso: 0.003 kg Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

15 Unid 5,05 

57.  Fio dental: formato tipo fita, sabor menta, com 
superfície micro-texturizada. Composição: PTFE, 
arom, acácia Senegal gum, beesmax, potassium 
acesulfame, sodium lauryl, sulfate, glycerin. 
Embalagem com 1 unidade de 25m. Embalagem 
com identificação em português: Nº do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

75 Unid 6,42 

58.  Fio de sutura de nylon preto monofilamento - 
Com agulha CT 1/2 - 1,5cm - n° 4-0; 
Comprimento fio: 45cm;  
Fio não-absorvível; Monofilamento; Esterilizado 
por óxido de etileno.Validade: 5 anos. Caixa com 
24 unidades. Com agulha ½ CT 1,5cm. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

15 Caixa 87,29 

59.  Fio de sutura seda preta - Com agulha CT 1/2 - 
1,7cm – n° 4-0; Conjunto de agulha de aço 
inoxidável e fio de seda, embalados em envelope 
cirúrgico; Registro na Anvisa: 80015520026. 
Caixa com 24 unidades. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

15 Caixa 38,86 

60.  Fio retrator gengival. Confeccionado com fibras 
de algodão. Fibras confeccionadas com 100% 
algodão egípcio. Embalagem com 1 unidade de 
250cm. Número 00. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

2 Emb 31,61 

61.  Fio retrator gengival. Confeccionado com fibras 
de algodão. Fibras confeccionadas com 100% 
algodão egípcio. Embalagem com 1 unidade de 

2 Emb 44,53 
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250cm. Número 0. Embalagem com identificação 
em português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

62.  Flúor acidulado em espuma para fluoretação de 
esmalte dental. Composição básica flúor-fosfato 
acidulado (FFA) com concentração de 1,23% de 
fluoreto em ácido ortofosfórico. Sem gás 
propelente.  Frasco com 100g. Sabor: menta 
fresch. Fabricante deve apresentar o certificado 
de Boas Práticas de Fabricação (BPF). 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

4 Frasco 45,00 

63.  Flúor em gel – flúor fosfato acidulado 1,23%. 
Embalagem com 200ml. Sabor – tutti-frutti. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

8 Emb 6,87 

64.  Grau cirúrgico para esterelização de 
instrumental com indicadores químicos. 
Embalagens produzidas com papel grau 
cirúrugico e filme laminado poliéster/propoleno. 
Medidas: 5cm x 100m. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

8 Emb 32,37 

65.  Grau cirúrgico para esterelização de 
instrumental com indicadores químicos. 
Embalagens produzidas com papel grau 
cirúrugico e filme laminado poliéster/propoleno. 
Medidas: 8cm x 100m. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

8 Emb 49,61 

66.  Grau cirúrgico para esterelização de 
instrumental com indicadores químicos. 
Embalagens produzidas com papel grau 
cirúrugico e filme laminado poliéster/propoleno. 
Medidas: 10cm x 100m. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

8 Emb 67,99 

67.  Hidróxido de cálcio – PA – Apresentação: frasco 
com 10g. Pó à base de hidróxido de cálcio PA 
para uso odontológico. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 

6 Emb 7,38 
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Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

68.  Hidróxido de cálcio – dycall: para capeamento 
pulpar e forramento; protetor sob materiais 
restauradores, cimentos e outros materias de 
base. Fórmula consagrada a base de hidróxido 
de cálcio: cimento Ca (OH)2, biocompatível, sem 
eugenol, radiopaca. Embalagem: 1 tubo com 
pasta base – 13g; 1 tubo de pasta catalisadora – 
11g e um bloco de mistura. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

8 Emb 55,27 

69.  Ionômero de vidro restaurador. Indicado no 
tratamento odontopediátrico e TRA - Tratamento 
restaurador atraumático; Baixa solubilidade; 
Tempo de presa: 3,5 minutos; Pó em grânulos: 
Vidro de fluorsilicato de alumínio, lantânio e 
cálcio, ácido poliacrílico, eudragit, ácido 
tartárico, ácido sórbico, ácido benzóico.Líquido: 
Água, copolímero de ácido acrílico e ácido 
maleico, ácidotartárico e ácido benzoico.Kit 
contendo: 01 frasco com 12,5g de pó na cor A3; 
01 frasco com 8,5 ml do líquido; Colher 
dosadora; Bloco de espatulação; Cor: A3. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

3 Unid 351,60 

70.  Ionômero de vidro para restauração. Tripla 
presa: fotopolimerizável, autopolimerizável e 
reação ácido-base do  
ionômero de vidro Composição – Pó: vidro de 
fluoralumino silicato, persulfeto de potássio e 
ácido ascórbico microencapsulados e pigmentos; 
Líquido: solução aquosa com copolímeros do 
ácido polialcenóico, HEMA e fotoiniciador com 
fonoquinona; Primer: copolímero do ácido 
polialcerróico HEMA, etanol e fotoiniciadores; 
Glazer: Bis-GMA, TEGDMA e canforoquinona. 
Apresentação: Kit com no minimo: pó – 1 
frasco com 5g cada nas cores A3, 1 frasco de 
líquido com 2,5mL, 1 frasco de primer com 2mL, 
1 frasco de glazer com 2mL, bloco para 
espatulção, casulo para mistura, escala de cores 
e técnicas de uso. Embalagem com identificação 
em português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

3 Unid 118,48 

71.  Lubrificante unispray para instrumentos de alta 
e baixa rotação. Com ação detergente e 
bactericida. Não contém CFC, não agride a 
camada de ozônio. Fabricado com óleo mineral 
atóxico de baixa viscoscidade. Composição: óleo, 

5 Frasco 38,65 
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propelente butano; propano. Frasco com 200ml; 
com bico aplicador. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. 

72.  Luva de látex com amido para procedimento. 
Tamanho PP, lisas, levemente talcadas, não 
esterelizadas ambidestras, com nível de proteína 
abaixo de 100 micrômetros por Gm. /caixa com 
100 unidades, com selo do Inmetro e do 
Ministério do Trabalho. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

150 Caixa 21,32 

73.  Luva de látex com amido para procedimento. 
Tamanho M, lisas, levemente talcadas, não 
esterelizadas ambidestras, com nível de proteína 
abaixo de 100 micrômetros por Gm. /caixa com 
100 unidades, com selo do Inmetro e do 
Ministério do Trabalho. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

150 Caixa 21,32 

74.  Mandril para discos.  Uso: encaixar o mandril 
no contra-ângulo; encaixar o disco na 
extremidade do mandril. Compatível com disco 
soft-lex. Fabricado de acordo com as 
especificações da ISO 1797-1. Esterilizável em 
autoclave (126ºC, 147kPa, 16min). Composição: 
metal. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

8 Emb 12,51 

75.  Mandril para discos.  Uso: encaixar o mandril 
no contra-ângulo; encaixar o disco na 
extremidade do mandril. Compatível com 
Superfix, Optimize, Polifix, Profilax, Polimax. 
Fabricado de acordo com as especificações da 
ISO 1797-1. Esterilizável em autoclave (126ºC, 
147kPa, 16min). Composição: metal. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

8 Emb 4,20 

76.  Máscara facial hipoalergênica - colorida c/ tripla 
camada descartável; fixação por elástico; 
dispositivo para adaptação nasal e mental; cor: 
verde.Utilizada na prevenção de contaminação 
por bactérias. Confeccionada em três camadas 
de p.p (tecido-não-tecido). Descartável e possui 
alta eficiência em filtragem bacteriana; 
Hipoalergênica e não estéril. Caixa com 50 
unidades. Embalagem com identificação em 

12 Caixa 15,48 
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português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

77.  Matrizes seccionais (refil), indicado para 
restaurações Classe II. Composição: aço 
inoxidável. Tamanho: pequeno. Caixa - refil, 
com 100 unidades de tamanho pequeno. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

3 Caixa 240,07 

78.  Matrizes seccionais (refil), indicado para 
restaurações Classe II. Composição: aço 
inoxidável. Tamanho: médio. Caixa - refil, com 
100 unidades de tamanho médio. Embalagem 
com identificação em português: Nº do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

3 Caixa 240,07 

79.  Micro aplicador descartável - haste dotada de 
uma ponta flocada com micro cerdas de nylon 
que funcionam como carregadores de soluções, 
com cerda finas – azul. Embalagem contendo 
100 unidades de micro aplicadores descartáveis 
com 2 pontos de dobra, modelo fino. Embalagem 
com identificação em português: Nº do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

30 Emb 14,16 

80.  Otosporin- hidrocortisona 10mg/mL + sulfato 
de neomicina 5mg/ml + sulfato de polimixina 
B10.000UI/mL. Frasco com 10ml. Embalagem 
com identificação em português: Nº do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

5 Frasco 15,21 

81.  Papel articular accu fiml II – rolo de cabono, 
não borra, fino – cm espessura de 0,02mm e 
10cm de comprimento por folha. Embalagem – 
rolo com 280 tiras cortadas (vermelho/preto). 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

4 Emb 139,56 

82.  Pasta de polimento diamantada, produzida com 
diamante micronizado de granulação extrafina 
(2 a 4 microns), para dar polimento em 
materiais restauradores em geral. 1 seringa com 
2 g de pasta. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 

4 Emb 29,78 
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utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

83.  Pasta profilática com 2% de fluoreto de sódio. 
Pasta para remoção de manchas normais e 
persistentes. Embalagem com 1 pote pert – X - 
23g; Composição: Fluoreto de sódio, trissilicato 
de magnésio, pedra pomes, glicerina, dióxido de 
titânio, alginato de sódio, fluoreto de sódio, 
metilparabeno, essências, eugenol, corantes, 
água destilada. Embalagem com identificação 
em português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

3  20,20 

84.  Pasta profilática. Com formulação especial da 
contendo pedra pomes microgranulada, é ideal 
para os procedimentos de limpeza e remoção de 
pigmentações extrínsecas sem que a integridade 
do esmalte seja comprometida. Agradável sabor 
de tutti-frutti. Embalagem de 50g. Embalagem 
com identificação em português: Nº do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

3 Emb 20,01 

85.  Pinça Halsted Mosquito Reta- Embalagem com 
1 unidade de aproximadamente 12,5cm. 
Material inoxidável e autoclavável. Embalagem 
com identificação em português: Nº do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

5 Emb 39,63 

86.  Porta matriz tofflemire adulto. Material 
inoxidável e autoclavável. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

8 Emb 32,98 

87.  Pó de Bicarbonato de sódio - pó branco 
cristalino extra-fino,  alto grau de pureza, aroma 
Natural. 
 Sabor: Natural. Embalagem com 15 saches. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

4 Emb 43,09 

88.  Resina nanoparticulada de preenchimento em 
incremento único de até 5mm; material de baixa 
contração de polimerização, fotopolimerizável; 
resina para preenchimento em bulk propicia 
excelente resistência mecânica e baixo desgaste, 
visando alto longevidade. Como componentes o 
Monômero de fragmentação adicional (AFM - 
Addition Fragmentation Monomers) e o outro 
componente é o uretano dimetacrilato aromático 

4 Emb 36,73 
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(AUDMA - Aromatic Urethane Dimethacrylate). 
Cor: A2. Conteúdo: 1 seringa de 4g. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

89.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com tecnologia nanoparticulada, sua matriz 
inorgânica é uma combinação de carga de sílica 
de 20nm não aglomerada/ não agregada, carga 
de zircônia de 4 a 11nm não aglomerada/ não 
agregada e carga combinada de sircônia/sílica 
agregada ( composta por partículas de sílica de 
20nm e partículas de zircônia de 4 a 11nm). As 
cores têm partículas inorgânicas combinadas 
com agregados/aglomerados com tamanho 
médio de 0,6 a 20 micrometros. A quantidade de 
partículas inorgânicas é de cerca de 72,5% em 
peso (55,6% em volume). Contém resinas bis-
GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E bis- EMA. 
Composição: cerâmica tratada com silano, 
bisfenol a diglicidil éter dimetracrilato (BIS- 
GMA), bisfenol A polietileno, glicol diéter 
dimetracrilato (Bis-EMA), sílica tratada com 
silano, silica óxido de zircônia tratado com 
silano, diuretano dimetacrilato, dimetacrilato 
polietilenoglicol, dimetacrilato de trietileno glicol 
( TEG-DMA), 2,6 di-terc-butil-p-cresol (BHT) e 
pigmentos. Cor A3,5 CORPO – seringa com 4g. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

4 
Emb 

45,60 

90.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com tecnologia nanoparticulada, sua matriz 
inorgânica é uma combinação de carga de sílica 
de 20nm não aglomerada/ não agregada, carga 
de zircônia de 4 a 11nm não aglomerada/ não 
agregada e carga combinada de sircônia/sílica 
agregada ( composta por partículas de sílica de 
20nm e partículas de zircônia de 4 a 11nm). As 
cores têm partículas inorgânicas combinadas 
com agregados/aglomerados com tamanho 
médio de 0,6 a 20 micrometros. A quantidade de 
partículas inorgânicas é de cerca de 72,5% em 
peso (55,6% em volume). Contém resinas bis-
GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E bis- EMA. 
Composição: cerâmica tratada com silano, 
bisfenol a diglicidil éter dimetracrilato (BIS- 
GMA), bisfenol A polietileno, glicol diéter 
dimetracrilato (Bis-EMA), sílica tratada com 
silano, silica óxido de zircônia tratado com 
silano, diuretano dimetacrilato, dimetacrilato 
polietilenoglicol, dimetacrilato de trietileno glicol 
( TEG-DMA), 2,6 di-terc-butil-p-cresol (BHT) e 

4 
Emb 

51,91 
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pigmentos. Cor A1 CORPO– seringa com 4g. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

91.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com tecnologia nanoparticulada, sua matriz 
inorgânica é uma combinação de carga de sílica 
de 20nm não aglomerada/ não agregada, carga 
de zircônia de 4 a 11nm não aglomerada/ não 
agregada e carga combinada de sircônia/sílica 
agregada ( composta por partículas de sílica de 
20nm e partículas de zircônia de 4 a 11nm). As 
cores têm partículas inorgânicas combinadas 
com agregados/aglomerados com tamanho 
médio de 0,6 a 20 micrometros. A quantidade de 
partículas inorgânicas é de cerca de 72,5% em 
peso (55,6% em volume). Contém resinas bis-
GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E bis- EMA. 
Composição: cerâmica tratada com silano, 
bisfenol a diglicidil éter dimetracrilato (BIS- 
GMA), bisfenol A polietileno, glicol diéter 
dimetracrilato (Bis-EMA), sílica tratada com 
silano, silica óxido de zircônia tratado com 
silano, diuretano dimetacrilato, dimetacrilato 
polietilenoglicol, dimetacrilato de trietileno glicol 
( TEG-DMA), 2,6 di-terc-butil-p-cresol (BHT) e 
pigmentos.Cor: B2 corpo – seringa com 4g. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

4 
Emb 

51,91 

92.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com tecnologia nanoparticulada, sua matriz 
inorgânica é uma combinação de carga de sílica 
de 20nm não aglomerada/ não agregada, carga 
de zircônia de 4 a 11nm não aglomerada/ não 
agregada e carga combinada de sircônia/sílica 
agregada ( composta por partículas de sílica de 
20nm e partículas de zircônia de 4 a 11nm). As 
cores têm partículas inorgânicas combinadas 
com agregados/aglomerados com tamanho 
médio de 0,6 a 20 micrometros. A quantidade de 
partículas inorgânicas é de cerca de 72,5% em 
peso (55,6% em volume). Contém resinas bis-
GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E bis- EMA. 
Composição: cerâmica tratada com silano, 
bisfenol a diglicidil éter dimetracrilato (BIS- 
GMA), bisfenol A polietileno, glicol diéter 
dimetracrilato (Bis-EMA), sílica tratada com 
silano, silica óxido de zircônia tratado com 
silano, diuretano dimetacrilato, dimetacrilato 
polietilenoglicol, dimetacrilato de trietileno glicol 
( TEG-DMA), 2,6 di-terc-butil-p-cresol (BHT) e 
pigmentos.Cor: A2 corpo – seringa com 4g. 

4 
Emb 

51,91 
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Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

93.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com tecnologia nanoparticulada, sua matriz 
inorgânica é uma combinação de carga de sílica 
de 20nm não aglomerada/ não agregada, carga 
de zircônia de 4 a 11nm não aglomerada/ não 
agregada e carga combinada de sircônia/sílica 
agregada (composta por partículas de sílica de 
20nm e partículas de zircônia de 4 a 11nm). As 
cores têm partículas inorgânicas combinadas 
com agregados/aglomerados com tamanho 
médio de 0,6 a 20 micrometros. A quantidade de 
partículas inorgânicas é de cerca de 72,5% em 
peso (55,6% em volume). Contém resinas bis-
GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E bis- EMA. 
Composição: cerâmica tratada com silano, 
bisfenol a diglicidil éter dimetracrilato (BIS- 
GMA), bisfenol A polietileno, glicol diéter 
dimetracrilato (Bis-EMA), sílica tratada com 
silano, silica óxido de zircônia tratado com 
silano, diuretano dimetacrilato, dimetacrilato 
polietilenoglicol, dimetacrilato de trietileno glicol 
( TEG-DMA), 2,6 di-terc-butil-p-cresol (BHT) e 
pigmentos.Cor: A3 corpo – seringa com 4g. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

4 
Emb 

51,91 

94.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com carga inorgânica que representa 60% em 
volume sem tratamento com silano). A 
distribuição do tamanho da partícula é de 0,01 
um a 3,50 um e tem o tamanho médio de 0,6 
um. Composição: óxido de alumínio, sílica, óxido 
de zircônia, bis-GMA, UDMA. Cor: A2; seringa 
com 4 g. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

4 
Emb 

49,49 

95.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com carga inorgânica que representa 60% em 
volume sem tratamento com silano). A 
distribuição do tamanho da partícula é de 0,01 
um a 3,50 um e tem o tamanho médio de 0,6 
um. Composição: óxido de alumínio, sílica, óxido 
de zircônia, bis-GMA, UDMA. Cor: B2; seringa 
com 4 g. . Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

4 
Emb 

49,49 
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96.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com carga inorgânica que representa 60% em 
volume sem tratamento com silano). A 
distribuição do tamanho da partícula é de 0,01 
um a 3,50 um e tem o tamanho médio de 0,6 
um. Composição: óxido de alumínio, sílica, óxido 
de zircônia, bis-GMA, UDMA. Cor: B1; seringa 
com 4 g. . Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

4 
Emb 

49,49 

97.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com carga inorgânica que representa 60% em 
volume sem tratamento com silano). A 
distribuição do tamanho da partícula é de 0,01 
um a 3,50 um e tem o tamanho médio de 0,6 
um. Composição: óxido de alumínio, sílica, óxido 
de zircônia, bis-GMA, UDMA. Cor: A3; seringa 
com 4 g. . Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

4 
Emb 

41,24 

98.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com carga inorgânica que representa 60% em 
volume sem tratamento com silano). A 
distribuição do tamanho da partícula é de 0,01 
um a 3,50 um e tem o tamanho médio de 0,6 
um. Composição: óxido de alumínio, sílica, óxido 
de zircônia, bis-GMA, UDMA. Cor: A3,5; seringa 
com 4g. . Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

4 
Emb 

49,49 

99.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com carga inorgânica que representa 60% em 
volume sem tratamento com silano). A 
distribuição do tamanho da partícula é de 0,01 
um a 3,50 um e tem o tamanho médio de 0,6 
um. Composição: óxido de alumínio, sílica, óxido 
de zircônia, bis-GMA, UDMA. Cor: C2; seringa 
com 4 g. . Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

4 
Emb 

41,25 

100.  Rolo de algodão. Composição: Confeccionadas 
com fibras 100% algodão puro. Macias e com 
ótimo poder de absorção. Isento de amido e 
cloro. Número 1 - fino e rígido. Embalagem com 
100 unidades. Peso líquido 32g. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. 

113 Emb 2,93 
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101.  Película Radiográfica odontológica infantil – 
caixa com 100 películas cada. 

75 Caixa 269,84 

102.  Colgaduras em aço inox para raio-x periapical. 19 Unid 4,83 

103.  Solução de clorhexidina a 2% - solução de 
digluconato de clorhexidina a 2% - para assepsia 
de preparos cavitários. Frasco com 100ml. 
Embalagem com identificação em português: Nº 
do lote, data de fabricação e validade, descrição 
do material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor) 

2 Frasco 6,12 

104.  Solução hemostática tópica à base de cloreto de 
alumínio, indicada para uso em pequenas 
cirurgias e nos casos onde um controle de 
sangramento se faz necessário. Apresenta 
grande ação adstringente e não possui 
epinefrina em sua composição. Frasco contendo 
10mL. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

6 Frasco 32,30 

105.  Solução de hipoclorito de sódio à 1%. 
Embalagem com 1 litro. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, registro na ANVISA, 
descrição do material e modo de utilização. 

23 Emb 6,27 

106.  Spray para teste de vitalidade CS-68. 
Temperatura -40ºC; inodoro, e atóxico sem CFC. 
Frasco com 200ml. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

5 Frasco 40,02 

107.  Sugadores de saliva descartável. Confeccionado 
em PVC, azul e atóxico, arame em aço especial, 
ponteira vazada – peso: 0,05 Kg  Pacote com 40 
sugadores. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, registro na ANVISA, descrição do 
material e modo de utilização. 

113 Pacote 4,13 

108.  Tesoura Íris Reta – confeccionada em aço inox. 
Embalagem com 1 unidade de 11,5cm; 
autoclavável. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

3 Emb 30,15 

109.  Tesoura Íris curva – confeccionada em aço inox. 
Embalagem com 1 unidade de 11,5cm; 
autoclavável. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

3 Emb 30,09 

110.  Tira transparente de poliester tamanho 0,05 x 4 Emb 3,63 
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10 x 100mm Embalagem com 50 unidades pré- 
cortadas. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

111.  Tira de lixa de aço. Tiras em aço inox, super 
maleável com aplicação de camada regular de 
abrasivos a base de óxido de alumínio e centro 
neutro. Embalagem com 12 unidades de 2mm, 
com centro neutro. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

5 Emb 9,88 

112.  Tira de lixa de aço. Tiras em aço inox, super 
maleável com aplicação de camada regular de 
abrasivos a base de óxido de alumínio e centro 
neutro. Embalagem com 12 unidades de 4mm, 
com centro neutro. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

8 Emb 8,37 

113.  Tira de lixa de poliéster. Lixa para acabamento 
das faces proximais de restaurações em resina. 
Composição: poliéster, resina de alumínio. 
Embalagem com 150 tiras de tamanho 2,5mm x 
170mm. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Emb 14,38 

114.  Tira de lixa de poliéster. Lixa para acabamento 
das faces proximais de restaurações em resina. 
Composição: poliéster, resina de alumínio. 
Embalagem com 150 tiras de tamanho 4,0mm x 
170mm. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

2 Emb 19,35 

115.  Touca Cirúrgica Descartável c/ Elástico 
sanfonada.Caixa c/ 50 unidades. Cor: branca – 
modelo feminino. Embalagem com identificação 
em português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. 

15 
Caixa 

13,42 

116.  Tricresol Formalina. Composição: Formalina 
(19%); Cresol (17%) e Excipientes (Álcool e 
Água Deionizada). Reg. ANVISA: 80432410010 
Apresentação: Frasco com 10mL. Embalagem 
com identificação em português: Nº do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, em 
vigor). 

6 Frasco 8,36 
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117.  Película Radiográfica odontológica periapical 
adulto – caixa com 150 películas cada. 

75 Caixa 298,50 

 

 ITENS PERTENCENTES A COTA RESERVADA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
UNIDADE PREÇO MÉDIO 

ORÇADO R$ 

118.  Ácido Fosfórico a 37% para condicionamento 
do esmalte e dentina. Embalagem com 03 
seringas de 2,5ml cada e com 03 ponteiras. 
Composição: ácido fosfórico (ortofosfórico) a 
37%, espessante, corante (azul) e água 
deionizada Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

6 Emb 

 

12,12 

119.  Adesivo de frasco único fotopolimerizável:– 
solução com copolímeros de vitrebond, 
nanopartículas de carga, etanol, dimetacrilatos, 
HEMA, água e iniciadores. Com tampa “flip top” 
– evita desperdícios e pode ser manuseada 
apenas com uma mão. Frasco com 6g de 
adesivo. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Emb 96,80 

120.  Adesivo de frasco único fotopolimerizável:  – 
tecnologia VMS (vitrebond copolímero, silano, 
MDP fosfato monômero, resinas de 
dimetracrilato, HEMA, enchedor, etanol. Água e 
iniciadores). Frasco com 5mL. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Frasco 64,30 

121.  Afastador Minessota. Material de aço inox; 
autoclavável. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

2 Unid 11,80 

122.  Agente dessensibilizante à base de 
glutaraldeído  - solução aquosa constituída pelo 
monômero HEMA (hidroxietilmetacrilato) e pelo 
agente dessensibilizante glutaraldeído. Frasco 
com 5 mL. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Frasco 63,00 

123.  Água destilada – para autoclave – não 
injetável, não estéril e quimicamente pura. 
Embalagem com 5 litros com número do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. 

15 Unid 10,42 

124.  Água oxigenada com 10 volumes – solução de 
peróxido de hidrogênio 3%. Embalagem 1litro. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 

6 Unid 6,39 
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descrição do material e modo de utilização. 

125.  Agulha gengival tipo 30G curta descartável, 
indicada para anestesia do tipo infiltrativa. 
Esterilizadas com Raios Gama-Cobalto.  
Embalagem com 100 unidades. Embalagem 
com identificação em português: Nº do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utiliza. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, 
em vigor). 

2 Emb 34,83 

126.  Anestésico injetável local cloridrato de lidocaína 
com epinefrina 1:100.000 - 36mg + 
18ug/carpule. Cada mL da solução contém: 
20,0mg de cloridrato de lidocaína, 10,0ug de 
epinefrina base e 1,0mL de excipientes 
q.s.p.(bissulfito de sódio, cloreto de sódio e 
água para injeção). Caixa com 50 tubetes de 
1,8mL cada, acondicionados em blisters 
lacrados com 10 tubetes cada. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

12 Caixa 95,04 

127.  Anestésico injetável local cloridrato de 
mepivacaína sem vaso-constritor - 54mg 
/carpule.Cada tubete de 1,8mL da solução 
contêm: 54,0mg de cloridrato de mepivacaína 
e 1,8mL de excipientes q.s.p. (cloreto de sódio 
e água para injeção). Caixa com 50 tubetes de 
1,8mL cada, acondicionados em blisters 
lacrados com 10 tubetes cada. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

2 Caixa 136,53 

128.  Anestésico injetável local cloridrato de 
mepivacaína com vaso-constritor epinefrina 
1.100.000 – 36mg + 18ug/carpule. Cada mL 
da solução contêm: 20,0mgde clohidrato de 
mepivacaína, 10,0ug de epinefrinae 1,0mL de 
excipientes q.s.p (cloreto de sódio, 
metabissulfito de potássio, EDTA dissódico e 
água para injeção). Cada caixa com 50 tubetes 
de 1,8mL cada, acondicionados em blisters 
lacrados com 10 tubetes cada. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

3 Caixa 138,96 

129.  Antisséptico bucal – solução que contém 
gluconato a 0,12% (ou digluconato formulado 
para uma base libre de clorhexidina na 
concentração de 0,067%) e os seguintes 
componentes inativos: água, glicerina, etanol, 
polisorbato20, composição aromática com 
sabor predominante de menta, sacarinato de 

1 Emb 40,27 
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sódio, FD&C nº1. O nome químico do gluconato 
de clorhexidina é: 1,1-bis hexametileno (5-p-
clorofenil biguanida) di-D-gluconato. 
Embalagem com 2 litros. Sem álcool. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

130.  Babador impermeável descartável. Tamanho 
33x 47 cm; composição: 100% de fibras 
virgens de celulose isentas de contaminantes e 
filme de polietileno atóxico; 2 camadas de 
papel mais 1 de plástico Pacote com 100 
unidades. Cor: sortida. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. 

12 Pacote 18,29 

131.  Broca diamantada esférica 1012 para alta 
rotação (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

7 Emb 2,87 

132.  Broca diamantada esférica 1012HL para alta 
rotação (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

7 
Emb 

3,65 

133.  Broca diamantada esférica 1014 para alta 
rotação (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

5 
Emb 

2,87 

134.  Broca diamantada esférica 1014HL para alta 
rotação (conforme normas Nbr/iso, passível de 
esterilização em meios físicos e químicos, 
embaladas individualmente, contendo 
externamente marca comercial, numeração, 
procedência de fabricação. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 

5 
Emb 

4,81 
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Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

135.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no 
comprimento de 22,5mm de comprimento, 
para baixa rotação, nº 2; (conforme normas 
Nbr/iso, passível de esterilização em meios 
físicos e químicos, embaladas individualmente, 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, numeração, procedência de 
fabricação). Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

7 
Emb 

19,53 

136.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no 
comprimentode 28mm de comprimento, para 
baixa rotação, nº 2; (conforme normas Nbr/iso, 
passível de esterilização em meios físicos e 
químicos, embaladas individualmente, 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, numeração, procedência de 
fabricação). Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

7 
Emb 

21,29 

137.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no 
comprimento de 22,5mm de comprimento, 
para baixa rotação, nº 3; (conforme normas 
Nbr/iso, passível de esterilização em meios 
físicos e químicos, embaladas individualmente, 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, numeração, procedência de 
fabricação). Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

7 
Emb 

19,67 

138.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no 
comprimento de 28mm de comprimento, para 
baixa rotação, nº 3; (conforme normas Nbr/iso, 
passível de esterilização em meios físicos e 
químicos, embaladas individualmente, 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, numeração, procedência de 
fabricação). Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

7 
Emb 

24,23 

139.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no 
comprimento de 22,5mm de comprimento, 

7 
Emb 

19,28 
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para baixa rotação, nº 4; (conforme normas 
Nbr/iso, passível de esterilização em meios 
físicos e químicos, embaladas individualmente, 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, numeração, procedência de 
fabricação). Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

140.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no 
comprimento de 28mm de comprimento, para 
baixa rotação, nº 4; (conforme normas Nbr/iso, 
passível de esterilização em meios físicos e 
químicos, embaladas individualmente, 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, numeração, procedência de 
fabricação). Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

7 
Emb 

24,23 

141.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no 
comprimento de 22,5mm de comprimento, 
para baixa rotação, nº 5; (conforme normas 
Nbr/iso, passível de esterilização em meios 
físicos e químicos, embaladas individualmente, 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, numeração, procedência de 
fabricação). Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

7 
Emb 

19,21 

142.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no 
comprimento de 28mm de comprimento, para 
baixa rotação, nº 5; (conforme normas Nbr/iso, 
passível de esterilização em meios físicos e 
químicos, embaladas individualmente, 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, numeração, procedência de 
fabricação). Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

7 
Emb 

24,23 

143.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no 
comprimento de 22,5mm de comprimento, 
para baixa rotação, nº 6; (conforme normas 
Nbr/iso, passível de esterilização em meios 
físicos e químicos, embaladas individualmente, 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, numeração, procedência de 

7 
Emb 

19,21 
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fabricação). Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

144.  Brocas em aço carbono DIN 1.2516, no formato 
esférico, contendo lâminas lisas no 
comprimento de 28mm de comprimento, para 
baixa rotação, nº 6; (conforme normas Nbr/iso, 
passível de esterilização em meios físicos e 
químicos, embaladas individualmente, 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, numeração, procedência de 
fabricação). Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

7 
Emb 

19,03 

145.  Caneta de alta rotação – características: spray 
quádruplo, rolamentos cerâmicos, press-button 
(sistema de troca-troca), potência: 13W, ruído: 
62dB, rolamento: esfera em cerâmica, rotação 
máxima: 370.000 rpm, tratamento superficial 
em níquel químico, peso: 59g; acoplamento 
borden. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 
Emb 

811,67 

146.  Capas descartáveis para seringa tríplice – 
compatível com o modelo Dabi. Embalagem 
(caixa) com 100 unidades coloridas; 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

5 Caixa 23,68 

147.  Porta dycal- utilizado para inserção da pasta de 
hidróxido de cálcio no interior da cavidade. 
Tamanho: 16 cm. Cabo oitavado. Possui duas 
pontas curvas. 

2 Unid 27,73 

148.  Cimento de ionômero de vidro para 
forramento; Ionômero de vidro com compósito 
para bases cavitárias, fotopolimerizável; libera 
flúor, protegendo contra a cárie secundária, 
elevado grau de biocompatibilidade, radiopaco. 
Apresentação: Kit com 2 seringas de 2,5g cada 
com cânulas aplicação tipo 41. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

10 Kit 147,82 

149.  Cimento restaurador provisório – composição à 
base de óxido de zinco e eugenol reforçado por 
polímeros – Pó: óxido de zinco, polimetacrilato 
de metilo na cor marfim, validade 2 anos; 
Embalagem com identificação em português: 

1 Unid 14,70 
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Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

150.  Cimento obturador provisório: 
Composição pasta Branca - cada 100 g de 
pasta contém: 
Óxido de zinco 41,1g 
Sulfato de zinco 12,0g 
Excipientes q.s.p. 100,0g (copolímero vinila 
adipato de dietilexila e gesso) 
Composição pasta Rosa - cada 100 g de pasta 
contém: 
Óxido de zinco 42,28g 
Sulfato de zinco 12,00g 
Excipientes q.s.p. 100,00 g (copolímero vinila 
adipato de dietilexila, gesso e óxido de ferro 
vermelho) 
Apresentação Caixa contendo: 1 frasco de 
pasta branca: 25 g 
1 frasco de pasta rosa: 25 g 
Validade: 30 meses após a data de fabricação 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

1 Unid 75,91 

151.  Coletor de material perfuro cortante. É 
produzido a partir de papelão ondulado de cor 
parda, ficando com apresentação final na cor 
amarelo dourado. Validade: 5 anos. Capacidade 
de 13 litros. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. 

25 Unid 8,11 

152.  Compressa cirúrgicas de gaze hidrófila – 13 
fios/cm² - 5 dobras e 8 camadas; 100% 
algodão, dimensões 7,5cm x 7,5cm (aberta – 
14cm x 26 cm). Embalagem contendo 500 
unidades. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

15 Emb 31,68 

153.  Cunha de madeira anatômica. Composição: 
Madeira. Colorida: corantes reativos atóxicos.  
Kit com 100 cunhas Anatômicas sortidas 
coloridas. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

2 Kit 33,68 

154.  Cunha de madeira anatômica Nº1 – amarela. 
Composição: Madeira. Colorida: corantes 
reativos atóxicos.  Kit com 100 unidades. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 

1 Kit 31,03 
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descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

155.  Cunha de madeira interdental. Composição: 
Madeira. Colorida: corantes reativos atóxicos.  
Kit com 100 cunhas interdentais sortidas 
coloridas. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

2 Kit 31,63 

156.  Formocresol 10 ml - Material para Mumificação 
da Polpa Dental. 

2 Unid 7,84 

157.  Detergente multienzimático. Com 5 enzimas e 
tensoativos sinérgicos, com estabilidade. 
Comprovada das Enzimas (ECE) durante todo o 
período de validade do produto. Produto 
biodegradável. Embalagem com identificação 
em português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. Embalagem com 1 Litro. (Cerificado 
de Registro de Materiais, expedido pela 
ANVISA, em vigor). 

5 Emb 115,43 

158.  Discos de feltro flexíveis utilizados para 
suportar pastas e abrasivos para polimento de 
materiais restauradores e do esmalte dental. 
Embalagem – kit – contendo 24 discos de feltro 
de 8mm e 1 mandril. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Kit 46,02 

159.  Discos de feltro flexíveis utilizados para 
suportar pastas e abrasivos para polimento de 
materiais restauradores e do esmalte dental. 
Embalagem – kit – contendo 24 discos de feltro 
de 12mm e 1 mandril. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Kit 51,35 

160.  Disco de lixa Sof-Lex Pop-On 1/2. Kit com 120 
discos de contorno e polimento sortidoscom 
mandril. Com 4 tipos de granulação: grossa, 
média, fina e superfina. Série laranja. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

3 Kit 414,00 

161.  Escova dental adulta. Composição: cabo de 
resinas termoplásticas e elastômeros, cerdas de 
nylon com pontas arrendondadas, polidas e 
macias, âncora metálica, pigmento e corante. 
Cabo plástico com borracha. Não contém 
corantes alimentar FD&C blue nº2 – CI73015. 

50 Unid 1,19 
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Com indicador (cerdas azuis) que se 
descolarem até a metade mostrando o 
momento certo de substituir a escova. 
Tamanho da cabeça: 30. Embalagem unitária 
contendo 1 escova dental. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

162.  Escova dental infantil – 5-7 anos – com dentes 
permanentes começando a nascer e os dentes 
de leite a cair. Com limpador de língua, cabeça 
com bordas protetoras, cerdas de longo alcance 
e suave/macia e cabo de apoio (para manter a 
escova estável ao apoiá-la). Composição: cabo 
de resinas termoplásticas e elastômeros, cerdas 
de nylon com pontas arrendondadas, polidas e 
macias, âncora metálica, pigmento e corante. 
Embalagem unitária contendo 1 escova dental. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

37 Unid 1,76 

163.  Escova dental infantil – 2 – 4 anos – para 
crianças que estão aprendendo a escovar os 
dentes. Para dentes de leite. Cerdas com 
indicação para pasta – cerdas coloridas ajudam 
a medir a quantidade de pasta recomendada. 
Com cabeça estreita e bordas protetoras. 
Cerdas extra suave/extra macia Cerdas est 
Composição: cabo de resinas termoplásticas e 
elastômeros, cerdas de nylon com pontas 
arrendadas, polidas e macias, âncora metálica, 
pigmento e corante. Embalagem unitária 
contendo 1 escova dental. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

25 Unid 16,07 

164.  Escova dental infantil – 4-24 meses – cerdas 
extra suave/extra macia para bebês (para 
gengivas frágeis e os primeiros dentes), cabeça 
com bordas protetoras, cabo antideslizante. 
Composição: cabo de resinas termoplásticas e 
elastômeros, cerdas de nylon com pontas 
arrendadas, polidas e macias, âncora metálica, 
pigmento e corante. Embalagem unitária 
contendo 1 escova dental. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

15 Unid 13,27 

165.  Posicionadores autoclaváveis produto utilizado 
para auxiliar na orientação da angulação do 
aparelho de Raios-X odontológico, resultando 
em imagens radiográficas padronizadas e 

5 Kit 76,28 
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nítidas 
Kit contendo: 
- 1 Posicionador incisivos e caninos superior e 
inferior; 
- 1 Posicionador molar superior direito e 
inferior esquerdo; 
- 1 Posicionador molar superior esquerdo e 
inferior direito; 
- 1 Posicionador interproximal Bite Wings; 
- 1 Pote de armazenamento; 
- 3 Dispositivos para mordida 

166.  Escovas de Robinson para contra-ângulo: Cor 
Branco, formato  Reto: comprimento total (L2) 
28mm; comprimento cerdas (L1) 6mm; 
diâmetro cerdas 0,50mm. 
Haste CA. Embalagem com 1 
unidade. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

6 Unid 2,64 

167.  Escovas de Robinson para contra-ângulo: Cor 
Branco, formato  Cônico: comprimento total 
(L2) 29mm; comprimento cerdas (L1) 7mm; 
diâmetro cerdas 0,50mm. 
* Haste CA. Embalagem com 1 
unidade. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

5 Unid 4,30 

168.  Espátula #1/2. Cabos produzidos e aço 
inoxidável (AISI 420), gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. Validade de 10 
anos. Atende as exigências da biossegurança – 
superfície lisa, sem recartilha. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

2 Unid 37,56 

169.  Esponja hemostática de colágeno hidrolisado 
(gelatina) liofilizada. Composição: gelatina de 
origem porcina, esterilizada por raios gama, 
pesando não mais de 10mg, completamente 
reabsorvível pelo organismo e desenvolvida 
para uso diário; atóxico e apirogênico. 
Embalados em blisteres individuais; cada 
esponja com as seguintes dimensões 1,0 x 1,0 
x 1,0cm cada. Embalagem com 10 esponjas. 
Produto estéril. Embalagem com identificação 
em português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

5 Emb 58,27 

170.  Espelho bucal plano número 5 com encaixe 
universal. Estrutura em aço inoxidável (AISI 
420). Dimensões: 4.8 cm x 2.5 cm x 0.6 cm (C 

7 Unid 8,31 
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x L x A); Peso: 0.006 kg Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

171.  Espelho bucal plano número 3 com encaixe 
universal. Estrutura em aço inoxidável (AISI 
420); Dimensões: 4.6 cm x 2.0 cm x 0.9 cm (C 
x L x A); Peso: 0.003 kg Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

5 Unid 5,05 

172.  Fio dental: formato tipo fita, sabor menta, com 
superfície micro-texturizada. Composição: 
PTFE, arom, acácia Senegal gum, beesmax, 
potassium acesulfame, sodium lauryl, sulfate, 
glycerin. Embalagem com 1 unidade de 25m. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

25 Unid 6,42 

173.  Fio de sutura de nylon preto monofilamento - 
Com agulha CT 1/2 - 1,5cm - n° 4-0; 
Comprimento fio: 45cm;  
Fio não-absorvível; Monofilamento; Esterilizado 
por óxido de etileno.Validade: 5 anos. Caixa 
com 24 unidades. Com agulha ½ CT 1,5cm. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

5 Caixa 87,29 

174.  Fio de sutura seda preta - Com agulha CT 1/2 - 
1,7cm – n° 4-0; Conjunto de agulha de aço 
inoxidável e fio de seda, embalados em 
envelope cirúrgico; Registro na Anvisa: 
80015520026. Caixa com 24 unidades. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

5 Caixa 38,86 

175.  Flúor acidulado em espuma para fluoretação 
de esmalte dental. Composição básica flúor-
fosfato acidulado (FFA) com concentração de 
1,23% de fluoreto em ácido ortofosfórico. Sem 
gás propelente.  Frasco com 100g. Sabor: 
menta fresch. Fabricante deve apresentar o 
certificado de Boas Práticas de Fabricação 
(BPF). Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Frasco 45,00 
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176.  Flúor em gel – flúor fosfato acidulado 1,23%. 
Embalagem com 200ml. Sabor – tutti-frutti. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

2 Emb 6,87 

177. 1 Grau cirúrgico para esterelização de 
instrumental com indicadores químicos. 
Embalagens produzidas com papel grau 
cirúrugico e filme laminado poliéster/propoleno. 
Medidas: 5cm x 100m. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

2 Emb 32,37 

178. 1 Grau cirúrgico para esterelização de 
instrumental com indicadores químicos. 
Embalagens produzidas com papel grau 
cirúrugico e filme laminado poliéster/propoleno. 
Medidas: 8cm x 100m. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

2 Emb 49,61 

179.  Grau cirúrgico para esterelização de 
instrumental com indicadores químicos. 
Embalagens produzidas com papel grau 
cirúrugico e filme laminado poliéster/propoleno. 
Medidas: 10cm x 100m. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

2 Emb 67,99 

180.  Hidróxido de cálcio – PA – Apresentação: frasco 
com 10g. Pó à base de hidróxido de cálcio PA 
para uso odontológico. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

2 Emb 7,38 

181.  Hidróxido de cálcio – dycall: para capeamento 
pulpar e forramento; protetor sob materiais 
restauradores, cimentos e outros materias de 
base. Fórmula consagrada a base de hidróxido 
de cálcio: cimento Ca (OH)2, biocompatível, 
sem eugenol, radiopaca. Embalagem: 1 tubo 
com pasta base – 13g; 1 tubo de pasta 
catalisadora – 11g e um bloco de mistura. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

2 Emb 55,27 
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182.  Ionômero de vidro restaurador. Indicado no 
tratamento odontopediátrico e TRA - 
Tratamento restaurador atraumático; Baixa 
solubilidade; Tempo de presa: 3,5 minutos; Pó 
em grânulos: Vidro de fluorsilicato de alumínio, 
lantânio e cálcio, ácido poliacrílico, eudragit, 
ácido tartárico, ácido sórbico, ácido 
benzóico.Líquido: Água, copolímero de ácido 
acrílico e ácido maleico, ácidotartárico e ácido 
benzoico.Kit contendo: 01 frasco com 12,5g de 
pó na cor A3; 01 frasco com 8,5 ml do líquido; 
Colher dosadora; Bloco de espatulação; Cor: 
A3. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Unid 351,60 

183.  Ionômero de vidro para restauração. Tripla 
presa: fotopolimerizável, autopolimerizável e 
reação ácido-base do  
ionômero de vidro Composição – Pó: vidro de 
fluoralumino silicato, persulfeto de potássio e 
ácido ascórbico microencapsulados e 
pigmentos; Líquido: solução aquosa com 
copolímeros do ácido polialcenóico, HEMA e 
fotoiniciador com fonoquinona; Primer: 
copolímero do ácido polialcerróico HEMA, etanol 
e fotoiniciadores; Glazer: Bis-GMA, TEGDMA e 
canforoquinona. Apresentação: Kit com no 
minimo: pó – 1 frasco com 5g cada nas cores 
A3, 1 frasco de líquido com 2,5mL, 1 frasco de 
primer com 2mL, 1 frasco de glazer com 2mL, 
bloco para espatulção, casulo para mistura, 
escala de cores e técnicas de uso. Embalagem 
com identificação em português: Nº do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, 
em vigor). 

1 Unid 118,48 

184.  Lubrificante unispray para instrumentos de alta 
e baixa rotação. Com ação detergente e 
bactericida. Não contém CFC, não agride a 
camada de ozônio. Fabricado com óleo mineral 
atóxico de baixa viscoscidade. Composição: 
óleo, propelente butano; propano. Frasco com 
200ml; com bico aplicador. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. 

1 Frasco 38,65 

185.  Luva de látex com amido para procedimento. 
Tamanho PP, lisas, levemente talcadas, não 
esterelizadas ambidestras, com nível de 
proteína abaixo de 100 micrômetros por Gm. 
/caixa com 100 unidades, com selo do Inmetro 
e do Ministério do Trabalho. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 

50 Caixa 21,32 
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modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

186.  Luva de látex com amido para procedimento. 
Tamanho M, lisas, levemente talcadas, não 
esterelizadas ambidestras, com nível de 
proteína abaixo de 100 micrômetros por Gm. 
/caixa com 100 unidades, com selo do Inmetro 
e do Ministério do Trabalho. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

50 Caixa 21,32 

187.  Mandril para discos.  Uso: encaixar o mandril 
no contra-ângulo; encaixar o disco na 
extremidade do mandril. Compatível com disco 
soft-lex. Fabricado de acordo com as 
especificações da ISO 1797-1. Esterilizável em 
autoclave (126ºC, 147kPa, 16min). 
Composição: metal. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

2 Emb 12,51 

188.  Mandril para discos.  Uso: encaixar o mandril 
no contra-ângulo; encaixar o disco na 
extremidade do mandril. Compatível com 
Superfix, Optimize, Polifix, Profilax, Polimax. 
Fabricado de acordo com as especificações da 
ISO 1797-1. Esterilizável em autoclave (126ºC, 
147kPa, 16min). Composição: metal. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

2 Emb 4,20 

189.  Máscara facial hipoalergênica - colorida c/ tripla 
camada descartável; fixação por elástico; 
dispositivo para adaptação nasal e mental; cor: 
verde.Utilizada na prevenção de contaminação 
por bactérias. Confeccionada em três camadas 
de p.p (tecido-não-tecido). Descartável e 
possui alta eficiência em filtragem bacteriana; 
Hipoalergênica e não estéril. Caixa com 50 
unidades. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Caixa 15,48 

190.  Matrizes seccionais (refil), indicado para 
restaurações Classe II. Composição: aço 
inoxidável. Tamanho: pequeno. Caixa  - refil,  
com 100 unidades de tamanho pequeno. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

1 Caixa 240,07 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

55 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020 E-mail: editais@glorinha.rs.gov.br 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019- SRP EQUIP.E MAT. ODONTOLÓGICO 

191.  Matrizes seccionais (refil), indicado para 
restaurações Classe II. Composição: aço 
inoxidável. Tamanho: médio. Caixa - refil, com 
100 unidades de tamanho médio. Embalagem 
com identificação em português: Nº do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, 
em vigor). 

1 Caixa 240,07 

192.  Micro aplicador descartável - haste dotada de 
uma ponta flocada com micro cerdas de nylon 
que funcionam como carregadores de soluções, 
com cerda finas – azul. Embalagem contendo 
100 unidades de micro aplicadores descartáveis 
com 2 pontos de dobra, modelo fino. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

10 Emb 14,16 

193.  Otosporin- hidrocortisona 10mg/mL + sulfato 
de neomicina 5mg/ml + sulfato de polimixina 
B10.000UI/mL. Frasco com 10ml. Embalagem 
com identificação em português: Nº do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, 
em vigor). 

1 Frasco 15,21 

194.  Papel articular accu fiml II – rolo de cabono, 
não borra, fino – cm espessura de 0,02mm e 
10cm de comprimento por folha. Embalagem – 
rolo com 280 tiras cortadas (vermelho/preto). 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

1 Emb 139,56 

195.  Pasta de polimento diamantada, produzida com 
diamante micronizado de granulação extra fina 
(2 a 4 microns), para dar polimento em 
materiais restauradores em geral. 1 seringa 
com 2 g de pasta. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Emb 29,78 

196.  Pinça Halsted Mosquito Reta- Embalagem com 
1 unidade de aproximadamente 12,5cm. 
Material inoxidável e autoclavável. Embalagem 
com identificação em português: Nº do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, 
em vigor). 

1 Emb 39,63 

197.  Porta matriz tofflemire adulto. Material 
inoxidável e autoclavável. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 

2 Emb 32,98 
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fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

198.  Pó de Bicarbonato de sódio - pó branco 
cristalino extra-fino, alto grau de pureza, 
aroma Natural. 
 Sabor: Natural. Embalagem com 15 saches. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 
(Cerificado de Registro de Materiais, expedido 
pela ANVISA, em vigor). 

1 Emb 43,09 

199.  Resina nanoparticulada de preenchimento em 
incremento único de até 5mm; material de 
baixa contração de polimerização, 
fotopolimerizável; resina para preenchimento 
em bulk propicia excelente resistência 
mecânica e baixo desgaste, visando alto 
longevidade. Como componentes o Monômero 
de fragmentação adicional (AFM - Addition 
Fragmentation Monomers) e o outro 
componente é o uretano dimetacrilato 
aromático (AUDMA - Aromatic Urethane 
Dimethacrylate). Cor: A2. Conteúdo: 1 seringa 
de 4g. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Emb 36,73 

200.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com tecnologia nanoparticulada, sua matriz 
inorgânica é uma combinação de carga de sílica 
de 20nm não aglomerada/ não agregada, carga 
de zircônia de 4 a 11nm não aglomerada/ não 
agregada e carga combinada de sircônia/sílica 
agregada ( composta por partículas de sílica de 
20nm e partículas de zircônia de 4 a 11nm). As 
cores têm partículas inorgânicas combinadas 
com agregados/aglomerados com tamanho 
médio de 0,6 a 20 micrometros. A quantidade 
de partículas inorgânicas é de cerca de 72,5% 
em peso (55,6% em volume). Contém resinas 
bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E bis- EMA. 
Composição: cerâmica tratada com silano, 
bisfenol a diglicidil éter dimetracrilato (BIS- 
GMA), bisfenol A polietileno, glicol diéter 
dimetracrilato (Bis-EMA), sílica tratada com 
silano, silica óxido de zircônia tratado com 
silano, diuretano dimetacrilato, dimetacrilato 
polietilenoglicol, dimetacrilato de trietileno 
glicol ( TEG-DMA), 2,6 di-terc-butil-p-cresol 
(BHT) e pigmentos. Cor A3,5 CORPO – 
seringa com 4g. Embalagem com identificação 
em português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 
Emb 

45,60 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

57 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020 E-mail: editais@glorinha.rs.gov.br 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019- SRP EQUIP.E MAT. ODONTOLÓGICO 

201.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com tecnologia nanoparticulada, sua matriz 
inorgânica é uma combinação de carga de sílica 
de 20nm não aglomerada/ não agregada, carga 
de zircônia de 4 a 11nm não aglomerada/ não 
agregada e carga combinada de sircônia/sílica 
agregada ( composta por partículas de sílica de 
20nm e partículas de zircônia de 4 a 11nm). As 
cores têm partículas inorgânicas combinadas 
com agregados/aglomerados com tamanho 
médio de 0,6 a 20 micrometros. A quantidade 
de partículas inorgânicas é de cerca de 72,5% 
em peso (55,6% em volume). Contém resinas 
bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E bis- EMA. 
Composição: cerâmica tratada com silano, 
bisfenol a diglicidil éter dimetracrilato (BIS- 
GMA), bisfenol A polietileno, glicol diéter 
dimetracrilato (Bis-EMA), sílica tratada com 
silano, silica óxido de zircônia tratado com 
silano, diuretano dimetacrilato, dimetacrilato 
polietilenoglicol, dimetacrilato de trietileno 
glicol ( TEG-DMA), 2,6 di-terc-butil-p-cresol 
(BHT) e pigmentos. Cor A1 CORPO– seringa 
com 4g. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 
Emb 

51,91 

202.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com tecnologia nanoparticulada, sua matriz 
inorgânica é uma combinação de carga de sílica 
de 20nm não aglomerada/ não agregada, carga 
de zircônia de 4 a 11nm não aglomerada/ não 
agregada e carga combinada de sircônia/sílica 
agregada ( composta por partículas de sílica de 
20nm e partículas de zircônia de 4 a 11nm). As 
cores têm partículas inorgânicas combinadas 
com agregados/aglomerados com tamanho 
médio de 0,6 a 20 micrometros. A quantidade 
de partículas inorgânicas é de cerca de 72,5% 
em peso (55,6% em volume). Contém resinas 
bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E bis- EMA. 
Composição: cerâmica tratada com silano, 
bisfenol a diglicidil éter dimetracrilato (BIS- 
GMA), bisfenol A polietileno, glicol diéter 
dimetracrilato (Bis-EMA), sílica tratada com 
silano, silica óxido de zircônia tratado com 
silano, diuretano dimetacrilato, dimetacrilato 
polietilenoglicol, dimetacrilato de trietileno 
glicol ( TEG-DMA), 2,6 di-terc-butil-p-cresol 
(BHT) e pigmentos.Cor: B2 corpo – seringa 
com 4g. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 
Emb 

51,91 
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203.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com tecnologia nanoparticulada, sua matriz 
inorgânica é uma combinação de carga de sílica 
de 20nm não aglomerada/ não agregada, carga 
de zircônia de 4 a 11nm não aglomerada/ não 
agregada e carga combinada de sircônia/sílica 
agregada ( composta por partículas de sílica de 
20nm e partículas de zircônia de 4 a 11nm). As 
cores têm partículas inorgânicas combinadas 
com agregados/aglomerados com tamanho 
médio de 0,6 a 20 micrometros. A quantidade 
de partículas inorgânicas é de cerca de 72,5% 
em peso (55,6% em volume). Contém resinas 
bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E bis- EMA. 
Composição: cerâmica tratada com silano, 
bisfenol a diglicidil éter dimetracrilato (BIS- 
GMA), bisfenol A polietileno, glicol diéter 
dimetracrilato (Bis-EMA), sílica tratada com 
silano, silica óxido de zircônia tratado com 
silano, diuretano dimetacrilato, dimetacrilato 
polietilenoglicol, dimetacrilato de trietileno 
glicol ( TEG-DMA), 2,6 di-terc-butil-p-cresol 
(BHT) e pigmentos.Cor: A2 corpo – seringa 
com 4g. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 
Emb 

51,91 

204.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com tecnologia nanoparticulada, sua matriz 
inorgânica é uma combinação de carga de sílica 
de 20nm não aglomerada/ não agregada, carga 
de zircônia de 4 a 11nm não aglomerada/ não 
agregada e carga combinada de sircônia/sílica 
agregada (composta por partículas de sílica de 
20nm e partículas de zircônia de 4 a 11nm). As 
cores têm partículas inorgânicas combinadas 
com agregados/aglomerados com tamanho 
médio de 0,6 a 20 micrometros. A quantidade 
de partículas inorgânicas é de cerca de 72,5% 
em peso (55,6% em volume). Contém resinas 
bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E bis- EMA. 
Composição: cerâmica tratada com silano, 
bisfenol a diglicidil éter dimetracrilato (BIS- 
GMA), bisfenol A polietileno, glicol diéter 
dimetracrilato (Bis-EMA), sílica tratada com 
silano, silica óxido de zircônia tratado com 
silano, diuretano dimetacrilato, dimetacrilato 
polietilenoglicol, dimetacrilato de trietileno 
glicol ( TEG-DMA), 2,6 di-terc-butil-p-cresol 
(BHT) e pigmentos.Cor: A3 corpo – seringa 
com 4g. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 
Emb 

51,91 
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205.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com carga inorgânica que representa 60% em 
volume sem tratamento com silano). A 
distribuição do tamanho da partícula é de 0,01 
um a 3,50 um e tem o tamanho médio de 0,6 
um. Composição: óxido de alumínio, sílica, 
óxido de zircônia, bis-GMA, UDMA. Cor: A2; 
seringa com 4 g. . Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 
Emb 

49,49 

206.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com carga inorgânica que representa 60% em 
volume sem tratamento com silano). A 
distribuição do tamanho da partícula é de 0,01 
um a 3,50 um e tem o tamanho médio de 0,6 
um. Composição: óxido de alumínio, sílica, 
óxido de zircônia, bis-GMA, UDMA. Cor: B2; 
seringa com 4 g. . Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 
Emb 

49,49 

207.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com carga inorgânica que representa 60% em 
volume sem tratamento com silano). A 
distribuição do tamanho da partícula é de 0,01 
um a 3,50 um e tem o tamanho médio de 0,6 
um. Composição: óxido de alumínio, sílica, 
óxido de zircônia, bis-GMA, UDMA. Cor: B1; 
seringa com 4 g. . Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 
Emb 

49,49 

208.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com carga inorgânica que representa 60% em 
volume sem tratamento com silano). A 
distribuição do tamanho da partícula é de 0,01 
um a 3,50 um e tem o tamanho médio de 0,6 
um. Composição: óxido de alumínio, sílica, 
óxido de zircônia, bis-GMA, UDMA. Cor: A3; 
seringa com 4 g. . Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 
Emb 

41,24 

209.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com carga inorgânica que representa 60% em 
volume sem tratamento com silano). A 
distribuição do tamanho da partícula é de 0,01 
um a 3,50 um e tem o tamanho médio de 0,6 
um. Composição: óxido de alumínio, sílica, 
óxido de zircônia, bis-GMA, UDMA. Cor: A3,5; 
seringa com 4g. . Embalagem com identificação 
em português: Nº do lote, data de fabricação e 

1 
Emb 

49,49 
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validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

210.  Resina fotopolimerizável universal: radiopaca, 
com carga inorgânica que representa 60% em 
volume sem tratamento com silano). A 
distribuição do tamanho da partícula é de 0,01 
um a 3,50 um e tem o tamanho médio de 0,6 
um. Composição: óxido de alumínio, sílica, 
óxido de zircônia, bis-GMA, UDMA. Cor: C2; 
seringa com 4 g. . Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 
Emb 

41,25 

211.  Rolo de algodão. Composição: Confeccionadas 
com fibras 100% algodão puro. Macias e com 
ótimo poder de absorção. Isento de amido e 
cloro. Número 1 - fino e rígido. Embalagem 
com 100 unidades. Peso líquido 32g. 
Embalagem com identificação em português: 
Nº do lote, data de fabricação e validade, 
descrição do material e modo de utilização. 

37 Unid 2,93 

212.  Película Radiográfica odontológica infantil – 
caixa com 100 películas cada. 

25 Caixa 269,84 

213.  Colgaduras em aço inox para raio-x periapical. 6 Unid 4,83 

214.  Solução hemostática tópica à base de cloreto 
de alumínio, indicada para uso em pequenas 
cirurgias e nos casos onde um controle de 
sangramento se faz necessário. Apresenta 
grande ação adstringente e não possui 
epinefrina em sua composição. Frasco contendo 
10mL. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

2 Frasco 32,30 

215.  Solução de hipoclorito de sódio à 1%. 
Embalagem com 1 litro. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, registro na ANVISA, 
descrição do material e modo de utilização. 

7 Emb 6,27 

216.  Spray para teste de vitalidade CS-68. 
Temperatura -40ºC; inodoro, e atóxico sem 
CFC. Frasco com 200ml. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Frasco 40,02 

217.  Sugadores de saliva descartável. 
Confeccionado em PVC, azul e atóxico, arame 
em aço especial, ponteira vazada – peso: 0,05 
Kg  Pacote com 40 sugadores. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, registro na ANVISA, 
descrição do material e modo de utilização. 

37 Pacote 4,13 
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218.  Tesoura Íris Reta – confeccionada em aço inox. 
Embalagem com 1 unidade de 11,5cm; 
autoclavável. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Emb 30,15 

219.  Tesoura Íris curva – confeccionada em aço 
inox. Embalagem com 1 unidade de 11,5cm; 
autoclavável. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Emb 30,09 

220.  Tira transparente de poliester tamanho 0,05 x 
10 x 100mm Embalagem com 50 unidades pré- 
cortadas. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Emb 3,63 

221.  Tira de lixa de aço. Tiras em aço inox, super 
maleável com aplicação de camada regular de 
abrasivos a base de óxido de alumínio e centro 
neutro. Embalagem com 12 unidades de 2mm, 
com centro neutro. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Emb 9,88 

222.  Tira de lixa de aço. Tiras em aço inox, super 
maleável com aplicação de camada regular de 
abrasivos a base de óxido de alumínio e centro 
neutro. Embalagem com 12 unidades de 4mm, 
com centro neutro. Embalagem com 
identificação em português: Nº do lote, data de 
fabricação e validade, descrição do material e 
modo de utilização. (Cerificado de Registro de 
Materiais, expedido pela ANVISA, em vigor). 

2 Emb 8,37 

223.  Tira de lixa de poliéster. Lixa para acabamento 
das faces proximais de restaurações em resina. 
Composição: poliéster, resina de alumínio. 
Embalagem com 150 tiras de tamanho 2,5mm 
x 170mm. Embalagem com identificação em 
português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. (Cerificado de Registro de Materiais, 
expedido pela ANVISA, em vigor). 

1 Emb 14,38 

224.  Touca Cirúrgica Descartável c/ Elástico 
sanfonada.Caixa c/ 50 unidades. Cor: branca – 
modelo feminino. Embalagem com identificação 
em português: Nº do lote, data de fabricação e 
validade, descrição do material e modo de 
utilização. 

5 Caixa 13,42 

225. 2 Tricresol Formalina. Composição: Formalina 
(19%); Cresol (17%) e Excipientes (Álcool e 

2 Frasco 8,36 
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Água Deionizada). Reg. ANVISA: 80432410010 
Apresentação: Frasco com 10mL. Embalagem 
com identificação em português: Nº do lote, 
data de fabricação e validade, descrição do 
material e modo de utilização. (Cerificado de 
Registro de Materiais, expedido pela ANVISA, 
em vigor). 

226. 2 Película Radiográfica odontológica periapical 
adulto – caixa com 150 películas cada. 

25 Caixa 298,50 

VALOR ESTIMADO R$ 145.078,18.
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 

COM RESERVA DE COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – 

ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 

FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2747/2018 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 

11.488/2007 

 

 

(nome  da  empresa),  inscrita  no CNPJ  n.º.  , 

por intermédio de seu Contador, o Sr. (nome), portador da Cédula de Identidade 

RG n.º ...................... e do CPF n.º ........................ DECLARA, sob as penas 

da lei, 

que é considerada microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da 

Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas  

hipóteses de exclusão previstas no § 4º, do art. 3º, gozando, assim, do regime 

diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar. 

 

LOCAL E DATA, 
 

 

Assinatura 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 

COM RESERVA DE COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – 

ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 

FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2747/2018 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa     , através de seu representante legal, Sr.(a) _____ 

   _____________________, CPF                                      , (cargo na empresa: 

Diretor ou Sócio-Gerente), para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação 

instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA, DECLARA: 

- não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos; ( ) 
Emprega menor de dezesseis na condição de aprendiz; 
 

- que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital; e 
 

- que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o Poder Público, em qualquer de 
suas esferas; e que não sofreu condenação por improbidade administrativa, nos termos 
da Lei nº 8.429/92, nos últimos anos. 
 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. Glorinha, ............ de ............................. 

de ............. . 

Assinatura e identificação do representante legal da empresa 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original) 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 

COM RESERVA DE COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – 

ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 

FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2747/2018 

ANEXO IV 

(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO) 
À 
Prefeitura Municipal de Glorinha 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2019 

Assunto: Proposta Comercial 
Razão                       Social                       do                       Proponente:  
 CNPJ do Proponente:  
Dados bancários: 

Encaminhamos, abaixo, nossa proposta comercial referente ao objeto previsto no 
procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço ofertado, estão incluídos todos 
os custos referentes ao cumprimento do objeto, conforme exigências do edital. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/ MODELO QUANT. UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

      

      

Valor TOTAL da Proposta: R$  , 

Prazo de validade da proposta: no mínimo 60 (sessenta) dias, conforme 
item 9.4 do edital. 

Prazo de entrega: - O prazo de entrega deverá ser em até 10 (dez) dias 
após o recebimento da Ordem de Compras/Nota de Empenho, conforme item 
9.5 deste edital. 

Declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos a esta licitação e manifestamos plena concordância com as 
condições estabelecidas no Edital. 

Data e Assinatura do proponente 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

66 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020 E-mail: editais@glorinha.rs.gov.br 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2019- SRP EQUIP.E MAT. ODONTOLÓGICO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 

COM RESERVA DE COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – 

ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 
 

FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2747/2018 

ANEXO V 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0xx/2019 

O MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob n° 91.338.558/0001-37, com sede na Avenida Dr. Pompílio Gomes 
Sobrinho, 23.400, Centro de Glorinha, representado neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob 
n° 298.576.780-68, domiciliado e residente neste Município, no uso de suas 
atribuições, nos termos Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 
nº. 123/2006 e alterações, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1.337, de 28 
de março de 2007 e Decreto Municipal nº 3.420, de 22 de dezembro de 2014, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma 
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS N° 0/2019, com itens homologados em 
xx/xx/2019, Processo Administrativo n° XXX/2019, RESOLVE registrar os preços da 
empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela 
alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições prevista no edital, 
sujeitando-se as partes às normas contidas na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de 
MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, para a Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme Termo de Referência - Anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico n° 
005/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independente da transcrição. 
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações ou aquisições que dele poderão advir, facultando-se a realização de 
licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário 
do Registro a preferência de fornecimento em igual de condições. 
2. DO FORNECEDOR 1 

CNPJ N° Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: UF: CEP: 

Telefone: 

Endereço Eletrônico: 

Representante: 
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RG n°/UF CPF n°: 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
3.1. O preço registrado, a especificação do objeto, a quantidade e as demais 
condições ofertadas na proposta são as que seguem: 

 
ITEM 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
MARCA 

 
QUANT. 

 
UNID. 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

      

      

      

4. DA VALIDADE DA ATA 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de 
XX/XX/2019, tendo validade até XX/XX/2020, não podendo ser prorrogada. 
5. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 
5.1. O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Setor de Compras 
e Licitações, mediante assinatura de Contrato ou emissão de Autorização de 
Compras/Empenho, observada as condições contidas no Edital. 
5.2. O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante o 
recebimento da Autorização de Compras/Empenho decorrente desta Ata de Registro 
de Preços e Edital de Pregão Eletrônico n° 005/2019. 
5.3. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os 
requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos 
efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados. 
6. DO PAGAMENTO 
6.1- O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil após o 
recebimento dos produtos, conforme as quantidades solicitadas pela Secretaria 
Municipal solicitante, por depósito em conta corrente do fornecedor ou na tesouraria 
da Prefeitura. 
6.2- A contratada suportará o ônus decorrente do atraso, caso as Notas 
Fiscais/Faturas contenham vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento. 
7. DA REVISÃO DOS PREÇOS 
7.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as 
disposições contidas no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 

7.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços 
ou bens registrados, cabendo à Secretaria Municipal da Administração e 
Planejamento – Setor de Compras e Licitações promover as necessárias negociações 
junto aos fornecedores. 
7.2. Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, 
tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado, a Administração 
Municipal deverá: 

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação aos praticados pelo mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação. 
7.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, a Secretaria Municipal da Administração e Planejamento poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, se 
a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, desde que confirmada a 
veracidade dos motivos apresentados; 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
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7.3.1. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal da Administração 
e Planejamento deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
8. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
8.1- Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
8.2- Caso o MUNICÍPIO não se utilize de prerrogativa de rescindir o contrato, a seu 
exclusivo critério, poderá suspender a execução e/ou sustar o pagamento das 
faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual 
infringida, sem prejuízo de incidência das sanções previstas no Edital, na Lei Federal 
nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90). 
8.3- A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições 
previstas no art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 
8.4- O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão 
previstas nos arts. 77 ao 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
9. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
9.1- O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no 
prazo de cinco (5) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes 
hipóteses: 
9.2- Pelo MUNICÍPIO, quando: 

a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços; 

b) o FORNECEDOR não formalizar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato 
decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido, sem a aceitação da justificativa pela Administração; 

c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa da Ata de Registros de Preços 
e/ou Contrato decorrente do Registro de Preços; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente 
do registro de preços; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 
9.3- Pelo FORNECEDOR, quando: 

a) mediante solicitação formal, o mesmo comprovar estar impossibilitado 
definitivamente de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços. 

b) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo 
órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 

c) A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos 
previstos na Cláusula X, item 10.1, será feita por escrito, juntando-se o 
comprovante de recebimento. 

d) No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, 
a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial do Município, 
considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do quinto dia útil, 
contado da publicação. 

e) A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preço, não o 
desobriga do fornecimento dos PRODUTOS, até a decisão final do órgão gerenciador, 
a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e 
na Cláusula Oitava, desta Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 

f) Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para 
aquisição dos PRODUTOS constantes do registro de preços. 
10. DA FISCALIZAÇÃO 
10.1- À fiscalização cabe conferir as especificações da(s) nota(s) fiscal(is) e dos serviços 
prestados. 
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10.2- Caberá à fiscalização, por parte dos responsáveis pela Secretaria Municipal 
solicitante, ao receber a NF, atestar o Recebimento do serviço objeto da Ata, 
devendo, para tanto, ser aferida a compatibilidade dos mesmos com as 
especificações exigidas. 
10.3- Não será aceito produto/serviço que não atenda às especificações constantes 
na descrição do objeto. Os objetos recusados pela Fiscalização Contratual deverão 
ser substituídos pela contratada no prazo máximo de até 10 dias, contados do 
recebimento de comunicado específico lavrado pela Fiscalização Contratual. 
10.4- Em caso de aprovação do produto/serviço pela Fiscalização, esta encaminhará a 
nota fiscal, juntamente com um atestado, à SMF/Contabilidade. 
10.5- A contratada deverá indicar e manter preposto aceito pela Administração 
Municipal, a fim de representá-la durante a execução contratual. 
10.6- O recebimento provisório ou definitivo do objeto, por parte da Secretaria 
Municipal, não exclui a responsabilidade da empresa Contratada pela qualidade, 
eficiência e adequação do produto entregue ao Poder Público. 
11. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
10.1. As condições gerais de fornecimento dos produtos, tais como os prazos para 
entrega, recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor 
registrado, sanções e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no Termo 
de Referência e Edital. 
10.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº 1337, de 28 de março de 
2007 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios 
gerais do Direito. 
11. DA DIVULGAÇÃO 
11.1. A publicação desta Ata de Registro de Preços, far-se-á através do site oficial 
do município, em até 10 (dez) dias do mês seguinte ao da assinatura. 
11.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia 
aos órgãos participantes. 

Glorinha, xx de xxxxxxxx de 2019. 
 
Prefeito Municipal 
 
Empresa Detentora do Preço Registrado 
TESTEMUNHAS 
 

 

 


