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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020 
 
 

AVISO 
 

 
Encontra-se aberta, na Prefeitura Municipal de Ipê/RS, situada na Rua Frei Casimiro Zaffo-
nato, nº 1060, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, com a finalida-
de de selecionar propostas para REGISTRAR PREÇOS, para o fornecimento de material 
Médico Hospitalar e Odontológico para atender às necessidades da Rede Municipal de 
Saúde, cujas especificações detalhadas encontram-se nos Anexos que acompanham o 
edital da Licitação. 

 
Regem a presente licitação a Lei Federal nº 10.520/02, os Decretos Municipais nº 602/05, 

652/06 e 1.258/19, a Lei Complementar Federal nº 123/06 e alterações, a Lei Municipal nº 
1.519/14 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. 

 
Com base na Lei Complementar Federal nº 123/06 e alterações e Lei Municipal nº 1.519, 

de 14 de maio de 2014, somente poderão participar, empresas enquadradas como Mi-
croempresas – ME e/ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, do ramo de atividade pertinen-
te ao objeto desta licitação, que atendam às exigências deste Edital.  
 

A abertura desta licitação ocorrerá no dia 06 de novembro de 2020, às 09 horas, na sa-
la de reuniões da Prefeitura Municipal, quando os interessados deverão apresentar os enve-
lopes nº 01 – Propostas de Preços e nº 02 – Documentos de Habilitação à Pregoeira. 
 

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Secretaria Municipal da Admi-
nistração, Planejamento e Habitação, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h45min às 
11h45min e das 13h às 17h, ou pelo site www.ipe-rs.com.br e, quaisquer dúvidas, contatar 
pelo telefone (54) 3233 1050, com Marilene. 

 
Ipê/RS, 26 de outubro de 2020. 

 
 
 

 
 
 
 

VALÉRIO ERNESTO MARCON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipe-rs.com.br/
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020 
 
 
A Prefeitura Municipal de Ipê/RS, com sede na Rua Frei Casimiro Zaffonato, nº 1060, torna 
público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 
10.520/2002, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações, Decretos Municipais nº 
602/2005, 652/2006 e 1.258/2019, Lei Municipal nº 1.519/2014, e, subsidiariamente, a Lei 
Federal nº 8.666/1993 e alterações. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Do-
cumentos de Habilitação definidos neste edital, deverão ser entregues à Equipe de Apoio ou 
à Pregoeira, no endereço abaixo citado, no dia 06 de novembro de 2020, às 09 horas, 
quando será realizada a sessão pública de abertura.  
 

Com base na Lei Complementar Federal nº 123/06 e alterações e Lei Municipal nº 1.519, 
de 14 de maio de 2014, somente poderão participar, empresas enquadradas como Mi-
croempresas – ME e/ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, do ramo de atividade pertinen-
te ao objeto desta licitação, que atendam às exigências deste Edital.  
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente Edital o Registro de Preços para o fornecimento de ma-
terial Médico Hospitalar e Odontológico para atender às necessidades da Rede Muni-
cipal de Saúde, especificado no Anexo I – Formulário Padrão para Preenchimento de Pro-
posta e Anexo II – Termo de Referência, tudo conforme este edital e seus anexos, que fa-
zem parte integrante desta licitação. 

 
1.1.1. Órgão Coordenador / Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração, Pla-
nejamento e Habitação – Departamento de Compras e Licitações. 
 
1.1.2. Órgãos Participantes: Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria 
Municipal de Saúde e Assistência Social. 

 
2 – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVE-
LOPES 
 
2.1. A abertura desta licitação ocorrerá no dia 06 de novembro de 2020, às 09 horas, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal, quando os interessados deverão apresentar os 
envelopes nº 01 – Propostas de Preços e nº 02 – Documentos de Habilitação à Pregoeira. 
 
2.2. Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de 
via postal, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo. 
 
3 – DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. A licitante deverá fazer-se presente junto à Pregoeira mediante somente um represen-
tante legal, conforme instruções abaixo. 
 
3.2. O Credenciamento do representante legal da licitante deverá obedecer a seguinte for-
ma: 
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I. Caso o representante seja sócio-gerente ou diretor da licitante deverá apresentar 
Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social (conforme subitem 5.2.1). 
 
II. Caso o representante não seja sócio-gerente ou diretor, o seu credenciamento se 
fará mediante: 
 

a) Carta de Credenciamento (conforme modelo do Anexo III) assinada pelo repre-
sentante legal da licitante cuja comprovação se fará por meio da apresentação do Es-
tatuto ou Contrato Social (conforme subitem 5.2.1), ou 
 
b) Instrumento Público de Procuração, que conceda ao representante poderes le-
gais, ou 
 
c) Instrumento Particular de Procuração, com assinatura reconhecida em cartório, 
que conceda ao representante poderes legais, sendo que: 

 
c1) se for concedido por sócio-gerente ou diretor, esta condição deverá ser com-
provada. 
 
c2)  se for assinada por outra pessoa que não seja sócio-gerente ou diretor, de-
verá ter poderes para assinar o referido documento, sendo que a comprovação se 
fará por meio dos documentos que comprovem tal condição. 
 

3.3. O Credenciamento, juntamente com os documentos da sua comprovação, autenticados, 
não serão devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão, 
fora dos envelopes de preços e da documentação. 

 
3.4. Para exercer o direito de participar do Pregão, é obrigatória a presença de representan-
te legal da licitante à sessão pública referente ao mesmo, sob pena do não recebimento dos 
envelopes. 
 
3.5. Cada credenciado poderá representar licitantes distintas, desde que não participem do 
mesmo lote, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido lote. 
 

3.5.1. O representante, munido de documento de identificação, deverá apresentar um 
credenciamento para cada licitante que irá participar do certame. Não será aceito um úni-
co credenciamento contemplando duas ou mais licitantes. 
 

3.6. Tanto na Credencial como no Instrumento de Procuração (Público ou Particular) deverá 
constar, expressamente, os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos 
os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 
licitatórias. 
 
3.7. No momento do credenciamento: 
  

3.7.1. A licitante que pretender utilizar os benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar Declara-
ção de que se enquadra como Microempresa – ME e/ou Empresa de Pequeno Porte – 
EPP (modelo do Anexo IV), assinada por representante legal e por contador ou técnico 
em contabilidade da licitante. 
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a) A declaração citada (modelo do Anexo IV) deverá conter o número de inscrição do 
profissional no Conselho Regional de Contabilidade – CRC e a assinatura do mesmo, 
reconhecida em cartório. 
 
b) Poderá ser apresentada a Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Co-
mercial do Estado de origem da licitante, atualizada, para comprovação do porte da 
empresa. 

 
4 – DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
4.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope devidamente fechado e rubri-
cado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, as indicações: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL: (denominação social completa da licitante e nº do CNPJ) 

 
4.2. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado e poderá ser apresentada no 
Anexo I – Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta, devendo ser preenchida por 
meio eletrônico ou mecânico, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada por 
representante legal da licitante. A proposta deverá apresentar também a razão social da 
licitante, o nº do CNPJ da licitante e o nome completo de seu signatário. 
 

4.2.1. No caso da licitante apresentar a proposta de preço em formulário próprio, deverá 
obedecer ao descritivo do lote, quanto à ordem, quantidade e características do mesmo. 

 
4.2.2. Poderá ser apresentada proposta impressa da mídia digital, devendo obedecer a 
todos os requisitos obrigatórios da proposta. 
 

4.2.2.1. Se for apresentada desta forma, deverá ser obedecido o descrito no item 4.3. 
 

a) Não será aceita proposta com valores ou quaisquer anotações preenchidas de 
forma manuscrita. 

 
4.2.3. Juntamente com a proposta escrita, deverá ser entregue mídia digital (CD, DVD ou 
Pen Drive) com os valores dos itens da proposta, conforme aplicativo de sistema forneci-
do pelo Município (Auto Cotação). 
 

4.2.3.1. A licitante deverá baixar o sistema para cotação de preços no site do Municí-
pio www.ipe-rs.com.br, na aba “LICITAÇÕES”, link “Sistema Auto Cotação”. 
 
4.2.3.2. A licitante após instalação do sistema “Auto Cotação” deverá preencher seus 
dados cadastrais e posteriormente baixar o arquivo disponível para cotação dos itens 
deste certame. O arquivo para cotação deste processo está disponível juntamente aos 
arquivos do edital e seus anexos. 
 
4.2.3.3. Após o preenchimento dos itens do processo, com valores unitários e marca, 
o arquivo de cotação deverá ser salvo em mídia digital (CD, DVD ou Pen Drive) e ane-
xado junto ao envelope 02 – Propostas de Preços. 
 

http://www.ipe-rs.com.br/
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Obs.: Caso haja dúvidas quanto à instalação do sistema “Auto Cotação”, as licitan-
tes deverão entrar em contato com a Secretaria da Administração, Planejamento e 
Habitação, pelo telefone (54) 3233 1050. 

 
4.3. A licitante deverá informar em sua proposta (Anexo I) a MARCA dos materiais oferta-
dos. 
 
4.4. A licitante, para elaboração da proposta, deverá atender na íntegra o disposto no 
Anexo I – Formulário Padrão Para Preenchimento da Proposta e Anexo II – Termo de 
Referência. 
 
4.5. A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO E GLOBAL DO LOTE OFERTADO, ou 
seja, a soma das multiplicações das quantidades dos itens pelos respectivos preços unitá-
rios (conforme as unidades e as quantidades mencionadas no Anexo I), expresso em re-
ais, com 02 (duas) casas decimais, à vista, válido para ser praticado desde a data da 
apresentação da proposta até o efetivo pagamento. 

 
4.5.1. Somente será admitida proposta para o quantitativo total estimado por item/lote.  
 
4.5.2. Deverá ser informada apenas 01 (uma) MARCA para cada item. 

 
4.6. As quantidades expressas no Anexo I deste edital são estimativas, e representam a 
previsão dos Órgãos Participantes pelo prazo de 12 (doze) meses, todavia o Sistema de 
Registro de Preço não obriga à contratação total da quantidade registrada, as quais serão 
contratadas de acordo com a necessidade e conveniência do Município, mediante a 
expedição de nota de empenho e/ou assinatura de contrato. 
 
4.7. Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais 
(ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, fretes, seguros, 
tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que 
venham a incidir sobre os materiais, objeto desta licitação.  
 
4.8. Entende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, taxas), 
contribuições fiscais e parafiscais, os instituídos por leis sociais, emolumentos, fornecimento 
de mão de obra especializada, administração, lucros, equipamentos e ferramentas, 
transporte de material, de pessoal, estadia, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, 
acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.  

 
4.9. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a entrega do 
material, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento 
adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. 
 
4.10. Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
designada para a entrega dos envelopes. Se na proposta não constar o prazo de validade, 
subentende-se 60 (sessenta) dias. 
 
4.11. Todo e qualquer fornecimento do material fora do estabelecido neste edital, será ime-
diatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a adequá-los, o que fará 
prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo 
aplicadas, também, as sanções previstas no item 16 deste edital. 
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4.12. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital. 
 
5 – DA HABILITAÇÃO 
 
5.1. Para habilitação, deverá a licitante apresentar, no envelope nº 02 – Documentos de Ha-
bilitação, os documentos abaixo discriminados, em 01 (uma) via em cópias autenticadas, 
obrigando-se a proponente a fornecer à Comissão Julgadora os originais correspondentes 
em qualquer época que lhes forem solicitados. 
 

5.1.1. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem docu-
mentos com prazo de validade vencido exceto para o item 5.3, da licitante que pretender 
se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar Federal nº 
123/06 e suas alterações. 

 
5.1.2. As licitantes interessadas na autenticação das cópias pela Pregoeira ou Equipe de 
Apoio, deverão procurar a Pregoeira ou Equipe de Apoio antes do início da sessão de 
abertura da licitação, para proceder à autenticação, pois, não serão autenticadas durante 
a realização do certame.  
 
5.1.3. Os documentos deverão ser apresentados encadernados ou fixos em pasta própria 
e numerados, não devendo ser entregues soltos. 
 

a) O descumprimento do item acima não será motivo de inabilitação da licitante. 
 

5.1.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de valida-
de. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (ses-
senta) dias, contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no 
CNPJ. 
 
5.1.5. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em enve-
lope indevassável, lacrado, contendo identificação da licitante na face externa e ainda os 
dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL: (denominação social completa da licitante e nº do CNPJ) 

 
As licitantes deverão apresentar: 
 
5.2. Documentos relativos à Habilitação Jurídica: 
 

5.2.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, de-

vidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, 

acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais 

administradores; Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompa-

nhada de prova da diretoria em exercício; ou Decreto de Autorização, em se tratando de 

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor. 

 
a) A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado no subi-
tem 5.2.1, devendo o mesmo vir acompanhado de todas as alterações posteriores, 
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caso houver. 
 
b) Ficará dispensada do documento solicitado no subitem anterior, a licitante que já o 
tiver apresentado, no presente certame, para fins de comprovação junto ao credenci-
amento. 
 
c) Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, além de toda a docu-
mentação exigida, ramo pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato 
Constitutivo). 

 
5.2.2. Registro Comercial e Cédula de Identidade, no caso de empresa individual. 

 
5.2.3. Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
da República Federativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de 
qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos, conforme modelo do Anexo V, assinada por representante legal da licitante.  
 
5.2.4. Declaração da licitante, sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme modelo do Anexo VI, as-
sinada por representante legal da licitante.  
 
5.2.5. Declaração sob as penas da lei, de que a licitante não possui em seu quadro de 
pessoal servidor público exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, adminis-
tração ou tomada de decisão (inciso II e III, do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93), nem 
no seu quadro societário como sócio, diretor, administrador ou integrante do Conselho, 
nenhum servidor público municipal de Ipê/RS, conforme modelo do Anexo VII, assinada 
por representante legal da licitante. 
 

a) Considera-se servidor público os servidores municipais, assim considerados aque-
les do artigo 84, caput e parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
5.3. Documentos relativos à Habilitação Fiscal e Trabalhista: 
 

5.3.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

 

5.3.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, em vigor. 
 
5.3.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor. 
 

5.3.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação 

tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. 

 
5.3.5. Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS. 
 
5.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) que comprove a inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 
5.3.7. A licitante que se enquadrar no regime diferenciado e favorecido, previsto na Lei 
Complementar Federal nº 123/06, e que possuir restrição em qualquer dos documentos 
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de regularidade fiscal, disposto no item 5.3.1 a 5.3.6 deste edital, terá sua habilitação 
condicionada à regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da sessão pública que a declarar detentora 
da melhor oferta. 
 

a) O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
 
b) O benefício de que trata o subitem 5.3.7 deste edital, não eximirá a licitante da 
apresentação de todos os documentos exigidos para efeito da comprovação da 
regularidade fiscal, ainda que apresentem alguma restrição. 
 
c) A não regularização da documentação, no prazo, implicará na inabilitação do 
licitante sem prejuízo das penalidades prevista neste edital. 
 

5.4. Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 

5.4.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou de Recuperação Judicial (Lei 
Federal nº 11.101/2005), em vigor, expedida pelo distribuidor da comarca da sede da 
pessoa jurídica. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a da-
ta de expedição não superior a 60 (sessenta) dias úteis.  
 

a) Entende-se como sede da pessoa jurídica a matriz do estabelecimento. 
 
5.5. Documentos relativos à Qualificação Técnica: 

 
5.5.1. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela ANVISA, em 
situação ativa, em nome da licitante. 

 
5.6. A licitante e seus sócios deverão estar em situação regular nos seguintes cadastros, 
sob pena de inabilitação, os quais serão consultados online, no momento da licitação, pela 
Pregoeira:  
 

a) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF), con-
forme Instrução Normativa da RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018, no endereço 
eletrônico: 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj= 

 
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, no endereço eletrônico: 
www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc; 
 
c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, conforme disposto 
nos artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), no endereço eletrô-
nico:  www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis? ordenarPor=nome&direcao=asc;  
 
d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico: 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. 

 
5.7. As declarações que não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da licitante, 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=
Edital.doc
Edital.doc
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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especificado no Ato Constitutivo, deverão vir acompanhadas de Procuração ou Credenci-
amento que conceda poderes ao signatário. 
 
5.8. Os documentos expedidos pela internet poderão ser apresentados em forma original 
ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estará sujeita à verificação de sua 
autenticidade através de consulta realizada pela Pregoeira. 
 

5.9. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz 

ou à filial (razão social e CNPJ) da licitante que ora se habilita para este certame licitatório, 

exceto para os itens 5.3.2, 5.3.6 e 5.4.1. Entretanto, será aceito para efeito de habilitação, 

documentos emitidos (para os itens 5.3.2 e 5.3.6) em nome da matriz e válidos para todas 

as filiais, desde que esta condição esteja expressa. 

 

5.10. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documen-

tação o seu endereço, e-mail e o número do telefone. 
 
5.11. Não tendo a licitante classificada como vencedora do certame apresentado a 
documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser 
aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada 
então a licitante seguinte, na ordem de classificação, observada as mesmas condições 
propostas pela vencedora do certame. 
 
5.12. A documentação, na fase pertinente, será rubricada pela Pregoeira, pela Equipe de 
Apoio e pelos representantes legais presentes e depois de examinada será anexada ao pro-
cesso desta licitação, sendo inabilitados aqueles licitantes cuja documentação apresente 
irregularidades. 
 
6 – DA ENTREGA DAS AMOSTRAS 
 
6.1.  Será exigido, para todos os itens, parecer favorável da marca cotada, emitido pela Co-
missão nomeada para a devida finalidade, sob pena de desclassificação do lote. As marcas 
que já possuem parecer favorável (aprovadas) e desfavorável (reprovadas) são as que 
constam no Anexo II deste edital. 
 

6.1.1.  As marcas aprovadas, mencionadas no Anexo II, se referem às linhas de fabri-
cação de melhor qualidade técnica, sendo que havendo alguma dúvida quanto à refe-
rência da marca especificada, a licitante deverá consultar, previamente, a Secretaria re-
quisitante. Deste modo, o Município reserva-se o direito de recusar materiais com carac-
terísticas e/ou qualidade inferior às descritas no Anexo II deste edital. 
 

6.2. A licitante que pretender ofertar marca diferente das previamente aprovadas, con-
forme subitem anterior, que for a detentora da melhor oferta, deverá entregar 1 (uma) 
amostra, em sua forma original, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da sessão 
pública de disputa de preços. A amostra deverá ser identificada com os seguintes dados: 
razão social da licitante, nº do pregão, nº do item, marca dos materiais. Local e horários de 
entrega da amostra: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Rua Luiz Augusto 
Branco, nº 400, no horário das 7h45min às 11h45min e das 13h às 17h, de segunda a sexta-
feira, quando dias úteis. 
 

6.2.1. A não apresentação da amostra ou apresentação da amostra em desacordo com a 
exigência do subitem 6.2 deste edital, implicará automática desclassificação do lote e/ou 
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da proposta, podendo ainda ser aplicadas as sanções de advertência, multa ou suspen-
são, previstas neste edital.  
 
6.2.2. Nos itens onde a marca ofertada já possuir parecer favorável (aprovada), está dis-
pensada da apresentação da amostra. 
 
6.2.3. Nos itens onde ainda não há parecer favorável, deverá ser encaminhada, obrigato-
riamente, amostra para análise. 
 
6.2.4. Caso ocorram situações que devam ser analisadas, tais como preços superiores 
ou outras, o prazo de apresentação das amostras será contado a partir da comunicação 
expressa emitida pela Pregoeira, encaminhada à licitante. 

 
6.3. As amostras serão analisadas por técnicos designados por Portaria, que observarão, 
como critérios de avaliação, as especificações técnicas constantes no Anexo II, deste edital. 
 
6.4. Caberá à comissão, definida por portaria, apresentar à Pregoeira o relatório de entrega 
e análise das amostras, em até 3 (três) dias úteis após o recebimento das mesmas. Da 
análise das amostras será emitido parecer técnico (aprovado ou reprovado) à Pregoeira, 
para fins do encaminhamento do processo para homologação e adjudicação do lote à licitan-
te vencedora. 
 
6.5. As amostras aprovadas serão descontadas do total e as amostras reprovadas serão 
devolvidas à licitante. A licitante terá o prazo de 15 (quinze) dias para retirar as amostras 
após a emissão do parecer técnico, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 
na Rua Luiz Augusto Branco, nº 400. 
 
7 – DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
 
7.1. No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada sessão pública para rece-
bimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu 
representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 3. 
 
7.2. Feito o credenciamento das licitantes presentes, a Pregoeira receberá os envelopes nº 
1 – Proposta e nº 2 – Documentação e procederá a abertura de todos os envelopes conten-
do a proposta e classificará o autor da proposta de menor preço, e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço. 
 
7.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances ver-
bais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
 
7.4. Será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
 
7.5. A Pregoeira convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma sequencial, 
a apresentar lances verbais, iniciando pelo autor da proposta classificada de maior preço e 
as demais, em ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais pro-
postas e, não havendo mais lances de menor preço, será realizado o sorteio. 
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7.5.1. Será permitida, ao representante presente, efetuar ligação telefônica para a em-
presa, no momento dos lances, para possibilitar melhor negociação de preços.  

 
7.5.2. Os lances serão pelo PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. 

 
7.6. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, depois de aber-
tos os envelopes nº 1 – Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades cons-
tantes do item 15, VI, deste edital, e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
7.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará 
na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apre-
sentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
7.8. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração. 
 

7.8.1. Em havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos do edital e 
seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, deven-
do a Pregoeira negociar para que seja obtido o preço melhor. 
 

7.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira exa-
minará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo moti-
vadamente a respeito. 

 
7.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço do item/lote, será aberto o envelope con-
tendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação 
das suas condições habilitatórias. 
 
7.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o item/lote do certame. 
 
7.12. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes verificando a sua aceitabilidade, procedendo 
à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada ven-
cedora. 
 
7.13. A Pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço 
melhor. 
 
7.14. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 
rubrica. 
 
7.15. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e, motivadamen-
te, a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, 
desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começa-
rão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegu-
rada vista imediata dos autos. 
 
7.16. O recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 
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7.17. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a autoridade competente adjudicará e homologará o lote à licitante detentora da melhor ofer-
ta do certame. 
 
7.18. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas 
todas as fases preestabelecidas, os envelopes lacrados e, devidamente, rubricados pela 
Pregoeira e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda da Pregoeira, sendo 
exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para 
prosseguimento dos trabalhos, na qual será recomendada a presença de todas as licitantes, 
podendo haver a desclassificação do lote e decadência dos direitos das mesmas, inclusive 
quanto a recursos. 
 
7.19. Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pela Pregoeira, pela 
Equipe de Apoio e por todos os proponentes presentes. 
 
8 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
8.1. No julgamento, observar-se-á o disposto no artigo 4º, inciso X da Lei Federal nº 
10.520/02. 
 
8.2. A Pregoeira considerará vencedora a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL DO LO-
TE, sendo que o lote será adjudicado conforme disposto no subitem 10.1 deste edital. 
 
8.3. O julgamento dos itens terá como base a média dos orçamentos prévios, constante no 
processo interno. 
 
8.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edi-
tal e da lei pertinente às licitações. 
 
9 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 
 
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, os interessados 
poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório. 
 
9.2. Dos atos praticados na presente licitação, caberão os recursos previstos no artigo 109 
da Lei Federal nº 8.666/93, os quais, dentro dos prazos previstos na Lei, deverão ser proto-
colados no Setor de Protocolo.  
 
9.3. Nas impugnações e/ou recursos serão avaliados o cabimento e a adequação, sendo 
que o mérito será julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibili-
dade, quais sejam, interesse recursal, legitimidade e o pedido juridicamente possível, bem 
como os requisitos extrínsecos: a regularidade formal (assinatura, juntada de procuração) e 
a tempestividade (tempo hábil para a interposição do recurso), entre outros. 
 

9.3.1. O protocolo deverá ser efetuado na Prefeitura Municipal de Ipê, Rua Frei Casimiro 
Zaffonato, nº 1060, Ipê/RS, no horário das 7h45min às 11h45min e das 13h às 17h, de 
segunda a sexta em dias úteis, sob pena de não admissibilidade. 
 
9.3.2. As impugnações e/ou recursos deverão ser entregues à Pregoeira, em duas vias, 
sendo dado recibo em uma delas. 
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9.3.3. As impugnações e/ou recursos serão dirigidas ao Assessor Jurídico, por intermédio 
da Pregoeira, que as receberá e encaminhará devidamente instruído.  

 
9.4. O trâmite do procedimento licitatório estará disponível no endereço eletrônico 
http://www.ipe-rs.com.br/documentos.php, juntamente com cópia digital, em formato PDF, 
dos documentos gerados no decorrer do certame, sendo de responsabilidade exclusiva 
da licitante a obtenção ou consulta desses documentos. 
 
10 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
10.1. Caso não haja recurso, a Pregoeira, na própria sessão pública, adjudicará o(s) lote(s) 
do certame à(s) licitante(s) vencedora(s), encaminhando o processo para homologação pelo 
Prefeito Municipal. Na existência de recursos e sendo estes decididos, a Pregoeira fará a 
adjudicação. 
 

10.1.1. Quando for concedido prazo para regularização da documentação fiscal e traba-
lhista, conforme previsto na Lei Complementar Federal nº 123/06, a adjudicação ficará 
condicionada à regularização fiscal e trabalhista da licitante e, se for o caso, análise de 
eventual recurso interposto. 
 
10.1.2. Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões do recurso, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, contados do dia subsequente à realização do Pregão, fican-
do as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
10.1.3. Caso as licitantes interpuserem recursos administrativos por meio de correio ele-
trônico (e-mail), estes deverão ser transmitidos à Pregoeira dentro do prazo recursal e 
seus originais, serem protocolados junto ao Depto. de Protocolo do Município, até o tér-
mino do prazo recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado. 
 
10.1.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 
do direito de recurso e a adjudicação do lote da licitação pela Pregoeira ao vencedor. 
 
10.1.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 

 
10.2. Ao Município fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em 
parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do cer-
tame, o Município poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação 
ou anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital, na 
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e Decretos Municipais nº 602/05, 652/06 e 
1.258/19. 
 
11 – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1. O Registro de Preços será formalizado por meio da Ata de Registro de Preços, publi-
cada nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

11.1.1. Da Ata de Registro de Preços constarão os preços, fornecedores, Órgãos Partici-
pantes e condições a serem praticadas, conforme definido neste Edital. 

http://www.ipe-rs.com.br/documentos.php


 

14 

 

11.2. O preço registrado e a indicação do respectivo fornecedor serão divulgados pelo Ór-
gão Gerenciador na imprensa oficial do Município, trimestralmente, e ficarão disponibilizados 
durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
 

11.2.1. Os Órgãos Participantes do Registro de Preços deverão, quando da necessidade 
de contratação, recorrer ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que 
este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados. 
 
11.2.2. Os preços registrados não poderão ultrapassar o preço praticado no mercado. 
 

11.3. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se utilização de outros meios, respeitada a legislação relati-
va às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições. 
 
11.4. O Registro de Preço não obriga a contratação total da quantidade registrada. 
 
11.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certa-
me licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente 
comprovada a vantagem. 
 

11.5.1. Caberá ao fornecedor beneficiário e ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do for-
necimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente as-
sumidas. 
 
11.5.2. As contratações adicionais da Ata de Registro de Preços não poderão exceder o 
limite de quantitativos estabelecidos no § 3º, do art. 8º, do Decreto Municipal nº 652/06. 
 
11.5.3. Do saldo atualizado da Ata será suprimido o percentual concedido ao órgão ou 
entidade não participante. 
 

11.6. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições con-
tidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

11.6.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ou ele-
vação daqueles praticados no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover 
as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
 
11.6.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se supe-
rior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador: 
 

a) convocará o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua ade-
quação ao praticado pelo mercado; 
 
b) frustrada a negociação e comprovado por meio de novo certame licitatório que o 
preço registrado é superior ao de mercado, o fornecedor será liberado do compromis-
so assumido; e 
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c) convocará os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de nego-
ciação. 
 

11.6.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento, devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Órgão Gerenciador poderá: 
 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, con-
firmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunica-
ção ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 

11.6.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá a revoga-
ção da Ata de Registro de Preços para o item, adotando as medidas cabíveis para obten-
ção da contratação mais vantajosa. 

 
12 – DO PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedor(es) a ser(em) registrado(s), convocará a(s) lici-
tante(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme Anexo VIII 
deste edital, que deverá(ão) firmar a contratação no prazo instituído no subitem abaixo, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 

12.1.1. A licitante vencedora terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para a assinatura 
da Ata, contados da data de convocação feita, por escrito, pelo Órgão Gerenciador. 
 
12.1.2. Após cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 

 
12.2. A Ata de Registro de Preços resultante do presente certame terá validade por 12 (do-
ze) meses, contados após a data de assinatura e da publicação de sua súmula na imprensa 
oficial. 
 

12.2.1. O término do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços não implica extinção 
das obrigações dela decorrentes, ainda em execução. 
 

12.3. A licitante vencedora que tenha seu preço registrado obrigar-se-á a cumprir as condi-
ções dispostas na Ata de Registro de Preços, aplicando-o ao quantitativo solicitado pela 
Administração. 
 
12.4. Poderá ser emitida Nota de Empenho em substituição ao contrato, nos termos 
do artigo 62, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13 – DO PAGAMENTO 
 
13.1. Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias contados da data da liberação da Nota 
Fiscal pelo setor competente. 
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13.2. Em caso de atraso nos pagamentos, eventual correção monetária apenas incidirá após 
decorridos 12 (doze) meses de inadimplência, com base no índice IGP-M apurado no perío-
do de referência. 
 
13.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em 
total conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 
 
13.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultanea-
mente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da 
penalidade. 
 
13.5. Para fins de adjudicação, homologação e empenho, o preço do lote poderá sofrer, au-
tomaticamente, uma pequena variação para menos, resultante da necessidade de serem 
obtidos valores unitários com duas casas decimais, sendo que serão desconsideradas todas 
as casas posteriores à segunda. 
 
13.6. O CNPJ da licitante vencedora constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo 
da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
 
13.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liqui-
dação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou corre-
ção monetária. 
 
14 – DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
  
14.1. Para o acompanhamento, fiscalização e recebimento dos materiais, objeto desta licita-
ção, o Município designa servidores nomeados por Portaria, que farão o recebimento nos 
termos do artigo 73, II, "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666/93, da seguinte forma: 
 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 
com a especificação; 
 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conse-
quente aceitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados após o 
recebimento provisório. 

 
14.2. A fiscalização deverá seguir as normas estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 
1.229/18. 
 
14.3. Toda e qualquer entrega do material fora do estabelecido neste edital será, imediata-
mente, notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a adequá-los no prazo estipulado 
pelo Fiscal do Contrato, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais adequa-
ções, sujeitando-se, também, às sanções previstas neste edital. 
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES  
 
15.1. Do Município: 
 

a) atestar, nas notas fiscais/fatura, o efetivo fornecimento dos materiais, objeto desta 
licitação; 
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b) aplicar à licitante vencedora, penalidade, quando for o caso; 
 
c) prestar à vencedora toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à per-
feita execução da Ata de Registro de Preços; 
 
d) efetuar o pagamento à licitante vencedora no prazo avençado, após a entrega da Nota 
Fiscal no setor competente; 
 
e) notificar, por escrito, à licitante vencedora da aplicação de qualquer sanção. 
 

15.2. Do vencedor: 
 

a) fornecer o material, objeto desta licitação, nas especificações contidas neste edital; 
 
b) pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre 
os materiais fornecidos; 
 
c) manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
 
d) fornecer o material licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 

 
16 – DAS SANÇÕES 

 
16.1. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e Decretos Municipais nº 602/05, 652/06 e 1.258/19, nas seguintes situa-
ções, dentre outras: 
 
I – pela recusa injustificada de assinatura da Ata de Registro de Preços, será aplicada 
multa indenizatória na razão de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor global adjudi-
cado para o lote, bem como a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
II – pelo atraso injustificado no fornecimento dos materiais, nos prazos previstos neste 
edital, será aplicada multa moratória na razão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) 
ao dia, sobre o valor da parcela inadimplida até 30 (trinta) dias de atraso. Contudo, após o 
atraso, poderá, justificadamente, ser cancelada a nota de empenho, cancelada a Ata de Re-
gistro de Preços e/ou Contrato, bem como, poderá ser aplicada à licitante vencedora a pena 
prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até a 05 (cinco) anos; 
 
III – pelo fornecimento dos materiais em desacordo com o solicitado, após o prazo es-
tipulado pelo Município para adequação, será aplicada multa indenizatória na razão de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, bem como, poderá ser aplicada à lici-
tante vencedora a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos; 
 
IV – pelo não fornecimento dos materiais solicitados, sem justa causa, será aplicada 
multa indenizatória na razão de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida, bem 
como, poderá ser aplicada à licitante vencedora a pena prevista no artigo 43, do Decreto 
Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
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V – quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo Município, sem a pron-
ta adequação, será aplicada a multa correspondente à infração cometida conforme previsto 
nos incisos II a IV, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, podendo, ain-
da, ser cancelada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à licitante ven-
cedora a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos; 
 
VI – multa indenizatória de 3% (três por cento) sobre o valor de referência desta licitação, na 
hipótese da licitante retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito norma-
tivo ou as obrigações assumidas, tais como: 
 

a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 
 
b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pelo Município; 
 
c) tumultuar a sessão pública da licitação; 
 
d) propor recursos manifestamente protelatórios; 
 
e) deixar de regularizar os documentos fiscais e trabalhistas no prazo concedido, na hipó-
tese da licitante enquadrar-se como microempresa e/ou empresa de pequeno porte e/ou 
microempreendedor individual, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/06. 

 
VII – multa indenizatória de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licita-
ção, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 
assumidas, tais como: 
 

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos 
do inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;   
 
b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 
 
c) deixar de regularizar, no prazo definido pelo Município, os documentos exigidos na le-
gislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa; 

 
d) não devolver os valores pagos indevidamente pelo Município; 
 
e) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato; 

 
f) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 
 
g) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual (EPI), quando exigido, aos 
seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de 
serviços de mão de obra; 
 
h) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 
 
i) descumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho da-
das pelo Ministério do Trabalho;   
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j) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas re-
lacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; 
 
k) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenci-
ária regularizada. 
 

VIII – poderá ser aplicada a sanção de advertência, prevista no art. 34, do Decreto Municipal 
nº 1.258/19, anterior a qualquer uma das sanções previstas nos incisos anteriores. 
 
16.2. Além das demais sanções previstas, o fornecedor terá seu contrato rescindido quando: 
 

a) descumprir as condições do contrato; e 
 

b) tiver presentes razões de interesse público. 
 

16.3. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defe-
sa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste item. 
 
16.4. As multas e seu pagamento, não eximirão a licitante de ser acionada judicialmente, 
pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrentes das infrações cometi-
das. 
 
17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem documentação e/ ou 
elaborarem proposta relativa ao presente pregão. 
 
17.2. Estão impedidas de participar da presente licitação: 
 

a) licitantes declaradas inidôneas, ou suspensas de licitar e/ou contratar, no âmbito do 
Órgão e/ou Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, conforme o art. 87, III 
e IV da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
b) servidores municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, caput e parágrafo 1º, 
da Lei Federal nº 8.666/93, (tanto como membros da diretoria da empresa ou como do 
quadro de funcionários desta), por determinação do art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93, tendo em vista a vedação expressa de contratar com o Município; 

 
c) as licitantes que rescindiram ou estão em fase de rescisão de contrato com o 
Município, por descumprimento contratual, bem como, licitantes que tiverem em seus 
quadros sócios, administradores ou representantes de qualquer espécie, idênticos 
àquelas; 
 
d) duas ou mais licitantes com participação societária entre si. 

 
17.3. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampli-
ação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Admi-
nistração, a finalidade e a segurança da contratação. 
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17.4. A apresentação da proposta pela licitante implica autodeclaração de que cumpre ple-
namente os requisitos de habilitação nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, bem como 
aceitação deste edital e de todas as normas legais que regem a matéria e, se porventura a 
licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta 
licitação. 
 
17.5. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidas à licitação participantes retardatárias. 
 
17.6. Só terá direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, 
a Pregoeira e equipe de apoio. 
 
17.7. Não será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos no 
edital e não apresentados na reunião de recebimento, salvo o disposto no artigo 48, pará-
grafo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 43, parágrafo 1º, da Lei Complementar Fede-
ral nº 123/06. 
 
17.8. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais 
e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça 
a expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresen-
tação do documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do 
certame, em até 5 (cinco) dias úteis após encerramento da greve. 
 
17.9. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
 
17.10. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pela Pregoeira, 
Equipe de Apoio e representantes dos proponentes. 
 
17.11. Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado com antecedência de 
20 (vinte) minutos do horário previsto. 
 
17.12. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital 
poderão ser obtidos junto ao Depto. de Compras e Licitações da Secretaria Municipal da 
Administração, Planejamento e Habitação, pelo telefone (54) 3233 1050, nos dias úteis, no 
horário das 7h45min às 11h45min ou 13h às 17h, com a Comissão de Licitações. 
 
17.13. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos docu-
mentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
17.14. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou 
indenização, poderá a licitação ter: 
 

a) adiada sua abertura; 
 
b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 
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17.15. Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente edital serão sanados pela 
Pregoeira e Equipe de Apoio, juntamente com o Assessor Jurídico, obedecida a legislação 
vigente.  
 

17.16. Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os 
requisitos e condições fixadas neste Edital. 
 

17.17. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as 
partes o Foro da Comarca de Antônio Prado/RS, com renúncia expressa a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
 
17.18. Faz parte deste Edital: 
 

Anexo I - Formulário Padrão para Preenchimento de Proposta; 
Anexo II - Termo de Referência; 
Anexo III - Modelo de Credenciamento; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Enquadramento para ME ou EPP; 
Anexo V - Modelo de Declaração, cfe. art. 7º, inciso XXXIII da Constituição; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
Anexo VII - Modelo de Declaração de Quadro de Pessoal e Societário; 
Anexo VIII - Minuta de Ata de Registro de Preços. 

 
Ipê/RS, 26 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

VALÉRIO ERNESTO MARCON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
Maurício Venturin Chini 
Assessor Jurídico 
OAB: 74.265/RS 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020 
 

ANEXO I  
 
 
 
 
 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 
 
RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________________ 
 
CNPJ: ____________________________                           FONE: ___________________ 
 
E-MAIL: _________________________________________________________________ 
 

LOTE 01 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

01 

ABAIXADOR DE LÍNGUA – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: embalagem com 100 uni-

dades 

 

MARCA: __________________________ 

Emblg 60   

 
LOTE 02 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

02 

ÁCIDO ACÉTICO 3%, USO GINECOLÓ-

GICO – Conforme descrição do Anexo II, 

deste edital. 

Apresentação: frasco com 1 litro 

 

MARCA: __________________________ 

Frasco 05   

 
LOTE 03 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

03 

ÁCIDO GEL CONDICIONADOR DE ES-

MALTE E DENTINA A 37% – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: embalagem com 3 seringas 

de 2,5ml 

 

MARCA: __________________________ 

Emblg 20   
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LOTE 04 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

04 

ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% DE AMPLO 

USO – Conforme descrição do Anexo II, 

deste edital. 

Apresentação: embalagem plástica com 5 

litros 

 

MARCA: ___________________________ 

Emblg 12   

 
LOTE 05 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

05 

ADAPTADOR UNIVERSAL PARA 

FRASCO DE SORO – Conforme descri-

ção do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: unidade 

 

MARCA: __________________________ 

Un. 50   

 
LOTE 06 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

06 

ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM 

LIBERAÇÃO DE FLÚOR – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: frasco único com, no míni-

mo, 5,6ml (6g) 

 

MARCA: ___________________________ 

Frasco 10   

 
LOTE 07 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

07 

AFASTADOR COM CONTROLADOR DE 

LÍNGUA, AUTOCLAVÁVEL – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital.  

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 8   
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LOTE 08 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

08 

AFASTADOR LABIAL AUTOCLAVÁVEL 

– Conforme descrição do Anexo II, deste 

edital.  

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 09 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

09 

ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIRO-

GÊNICA 5L – Conforme descrição do 

Anexo II, deste edital.  

Apresentação: embalagem plástica com 5 

litros 

 

MARCA: ___________________________ 

Emblg 60   

 
LOTE 10 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

10 

ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL, APIRO-

GÊNICA 250ML – Conforme descrição do 

Anexo II, deste edital.  

Apresentação: embalagem plástica com 

250ml 

 

MARCA: ___________________________ 

Emblg 100   

 
LOTE 11 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

11 

ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – Con-

forme descrição do Anexo II, deste edital.  

Apresentação: embalagem plástica com 1 

litro 

 

MARCA: ___________________________ 

Litro 60   
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LOTE 12 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

12 

ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 200 flaconetes 

com 5ml 

 

MARCA: ___________________________ 

Caixa 03   

 
LOTE 13 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

13 

AGULHA GENGIVAL 27G LONGA, 

DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 100 unidades 

 

MARCA: ___________________________ 

Caixa 04   

 
LOTE 14 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

14 

AGULHA GENGIVAL 30G CURTA, 

DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 100 unidades 

 

MARCA: __________________________ 

Caixa 12   

 
LOTE 15 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

15 

AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4,5, DES-

CARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme descri-

ção do Anexo II, deste edital.  

Apresentação: caixa com 100 unidades 

 

MARCA: ___________________________ 

Caixa 30   

 
LOTE 16 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

16 
AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 7, DES-

CARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme descri-
Caixa 10   
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ção do Anexo II, deste edital.  

Apresentação: caixa com 100 unidades 

 

MARCA: ___________________________ 

 
LOTE 17 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

17 

AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8, DES-

CARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme descri-

ção do Anexo II, deste edital.  

Apresentação: caixa com 100 unidades 

 

MARCA: ___________________________ 

Caixa  20   

 
LOTE 18 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

18 

AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 0,7, DES-

CARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme descri-

ção do Anexo II, deste edital.  

Apresentação: caixa com 100 unidades 

 

MARCA: ___________________________ 

Caixa  25   

 
LOTE 19 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

19 

AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12, DES-

CARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme descri-

ção do Anexo II, deste edital.  

Apresentação: caixa com 100 unidades 

 

MARCA: ___________________________ 

Caixa 25   

 
LOTE 20 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

20 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° – 

Conforme descrição do Anexo II, deste 

edital.  

Apresentação: embalagem plástica com 1 

litro 

 

MARCA: ___________________________ 

Litro 200   
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LOTE 21 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

21 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96° – 

Conforme descrição do Anexo II, deste 

edital.  

Apresentação: embalagem plástica de 1 

litro 

 

MARCA: ___________________________ 

Litro 40   

 
LOTE 22 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

22 

ALGODÃO EM ROLETES – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital.                           

Apresentação: pacote com 100 unidades 

 

MARCA: ___________________________ 

Pcte 300   

 
LOTE 23 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

23 

ALGODÃO HIDRÓFILO – Conforme des-

crição do Anexo II, deste edital.                               

Apresentação: rolo com 500g 

 

MARCA: ___________________________ 

Rolo 50   

 
LOTE 24 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

24 

ALICATE 139 EM AÇO INOX – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: unidade       

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 25 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

25 

ALICATE PERFURADOR AINSWORTH – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: unidade 
 

Un. 02   



 

28 

 

MARCA: __________________________ 

 
LOTE 26 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

26 

ALMOTOLIA 250ML – Conforme descri-

ção do Anexo II, deste edital.                                                                                                                                                

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 80   

 
LOTE 27 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

27 

ALMOTOLIA COM ÂMBAR 250ML – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: unidade 
 

MARCA: ____________________ 

Un. 30   

 
LOTE 28 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

28 

AMALGAMA DE PRATA, 1 PORÇÃO – 

Conforme descrição do Anexo II, deste 

edital. 

Apresentação: caixa com 50 cápsulas 

 

MARCA: __________________________ 

Caixa 08   

 
LOTE 29 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

29 

AMALGAMA DE PRATA, 2 PORÇÕES – 

Conforme descrição do Anexo II, deste 

edital. 

Apresentação: caixa com 50 cápsulas 

 

MARCA: __________________________ 

Caixa 10   
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LOTE 30 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

30 

AMALGAMA DE PRATA, 3 PORÇÕES – 

Conforme descrição do Anexo II, deste 

edital. 

Apresentação: caixa com 50 cápsulas 

 

MARCA: __________________________ 

Caixa 08   

 
LOTE 31 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

31 

ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL 20ML 

À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCA-

ÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR – Con-

forme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: frasco com 20ml 

 

MARCA: __________________________ 

Frasco 30   

 
LOTE 32 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

32 

ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À 

BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 

+ EPINEFRINA – Conforme descrição do 

Anexo II, deste edital.  

Apresentação: caixa com 50 tubetes de 

cristal com 1,8ml cada 

 

MARCA: __________________________ 

Caixa 10   

 
LOTE 33 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

33 

ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À 

BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 

+ NOR-ADRENALINA 2% – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 50 tubetes de 

cristal com 1,8ml cada 

 

MARCA: ___________________________ 

Caixa 05   



 

30 

 

LOTE 34 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

34 

ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À 

BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 

+ EPINEFRINA (1:100.000) – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital.  

Apresentação: caixa com 50 tubetes de 

cristal com 1,8ml cada 

 

MARCA: __________________________ 

Caixa 10   

 
LOTE 35 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

35 

ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À 

BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 

2% + FENILEFRINA – Conforme descri-

ção do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 50 tubetes de 

cristal com 1,8ml cada 

 

MARCA: __________________________ 

Caixa 06   

 
LOTE 36 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

36 

ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À 

BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACA-

ÍNA 2% + EPINEFRINA (1:100.000) – 

Conforme descrição do Anexo II, deste 

edital. 

Apresentação: caixa com 50 tubetes de 

cristal com 1,8ml cada 

 

MARCA: ___________________________ 

Caixa 06   

 
LOTE 37 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

37 

ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À 

BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACA-

ÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR – Con-

forme descrição do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: caixa com 50 tubetes de 

Caixa 05   
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cristal com 1,8ml cada 

 

MARCA: ___________________________ 

 
LOTE 38 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

38 

ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À 
BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍ-
NA + FELIPRISSINA 3% – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 50 tubetes de 
cristal com 1,8ml cada 
 

MARCA: __________________________ 

Caixa 06   

 
LOTE 39 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

39 

ANESTÉSICO TÓPICO GEL A 20% DE 

BENZOCAÍNA – Conforme descrição do 

Anexo II, deste edital.  

Apresentação: pote com 12g 

 

MARCA: ___________________________ 

Pote 25   

 
LOTE 40 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

40 

APALPADOR DE PRESSÃO COM MOLA 

PARA ACUPUNTURA – Conforme descri-

ção do Anexo II, deste edital. 

Apresentação: unidade  

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 01   

 
LOTE 41 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

41 

ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M 

(EM REPOUSO), PESO MÍNIMO 21,56 

GRAMAS – Conforme descrição do Anexo 

II, deste edital.                                                

Apresentação: pacote com 12 unidades 

 

MARCA: ___________________________ 

Pcte 300   
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LOTE 42 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

42 

ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M 

(EM REPOUSO), PESO MÍNIMO 32,70 

GRAMAS – Conforme descrição do Anexo 

II, deste edital.                                              

Apresentação: pacote com 12 unidades 

 

MARCA: ___________________________ 

Pcte 300   

 
LOTE 43 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

43 

ATADURA DE CREPOM 6CM X 1,80M 

(EM REPOUSO), PESO MÍNIMO 13,30 

GRAMAS – Conforme descrição do Anexo 

II, deste edital                                              

Apresentação: pacote com 12 unidades 

 

MARCA: ___________________________ 

Pcte 300   

 
LOTE 44 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

44 

ATADURA DE GAZE TIPO QUEIJO – 

Conforme descrição do Anexo II, deste 

edital. 

Apresentação: rolo com 91 metros 

 

MARCA: ___________________________ 

Rolo 20   

 
LOTE 45 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

45 

AVENTAL DESCARTÁEL MANGA 
LONGA – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: pacote com 10 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

Pcte 100   

 
LOTE 46 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

46 BABEIRO DESCARTÁVEL, USO ODON- Pcte 80   
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TOLÓGICO – Conforme descrição do 

Anexo II, deste edital. 

Apresentação: pacote com 100 babeiros 

 

MARCA: ___________________________ 

 
LOTE 47 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

47 

BOLA SUIÇA DE 45CM – Conforme des-

crição do Anexo II, deste edital.                                                         

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 01   

 
LOTE 48 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

48 

BROCA CARBIDE Nº 2, FG, CURTA – 

Conforme descrição do Anexo II, deste 

edital.                                                         

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 49 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

49 

BROCA CARBIDE Nº 2, FG, LONGA, 

ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo 

II, deste edital.                                                         

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 20   

 
LOTE 50 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

50 

BROCA CARBIDE Nº 245, FG, LONGA, 

ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo 

II, deste edital.                                                         

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 05   
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LOTE 51 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

51 

BROCA CARBIDE Nº 4, FG, CURTA – 

Conforme descrição do Anexo II, deste 

edital.                                                         

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 12   

 
LOTE 52 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

52 

BROCA CARBIDE Nº 4, FG, LONGA, 

ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo 

II, deste edital.                                                         

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 53 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

53 

BROCA CARBIDE Nº 6, FG, CURTA – 

Conforme descrição do Anexo II, deste 

edital.                                                         

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 54 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

54 

BROCA CARBIDE Nº 6, FG, LONGA, 

ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo 

II, deste edital.                                                         

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 12   

 
LOTE 55 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

55 
BROCA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, 

DE AÇO, Nº 2, CA, CURTA – Conforme 
Un. 20   
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descrição do Anexo II, deste edital.                                                         

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

 
LOTE 56 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

56 

BROCA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, 

DE AÇO, Nº 2, CA, LONGA – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital.                                                         

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 57 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

57 

BROCA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, 

DE AÇO, Nº 4, CA, CURTA – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital.                                                         

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 20   

 
LOTE 58 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

58 

BROCA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, 

DE AÇO, Nº 4, CA, LONGA – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital.                                                         

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 59 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

59 

BROCA BAIXA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, 

DE AÇO, Nº 6, CA, CURTA – Conforme 

descrição do Anexo II, deste edital.                                                         

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 12   
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LOTE 60 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

60 

CABO PARA ESPELHO BUCAL PLANO, 

Nº 5, CROMADO – Conforme descrição do 

Anexo II, deste edital. 

Apresentação: unidade 

 

MARCA: ___________________________ 

Un. 20   

 
LOTE 61 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

61 

CAIXA PLÁSTICA PARA IMERSÃO DE 
INSTRUMENTAL PARA PRÉ-LAVAGEM, 
CAPACIDADE DE 1,5 LITROS – Confor-
me descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 04   

 
LOTE 62 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

62 

CAIXA PORTA LÂMINAS, FABRICADO 
EM POLIPROPILENO RÍGIDO COM 
TAMPA, QUE ACONDICIONE 50 LÂMI-
NAS – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 63 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

63 

CAMPO FENESTRADO 40 X 40CM, ES-
TÉRIL, FABRICADO EM TNT COM ORI-
FÍCIO DE 6CM – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem individual 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 100   
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LOTE 64 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

64 

CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE ENDO 
– Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 65 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

65 

CARIOSTÁTICO A 12% – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 10ml 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 05   

 
LOTE 66 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

66 

CATÉTER INTRAVENOSO Nº 16G – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: ___________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 67 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

67 

CATÉTER INTRAVENOSO Nº 18G – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 68 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

68 

CATÉTER INTRAVENOSO Nº 20G – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 300   
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LOTE 69 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

69 

CATÉTER INTRAVENOSO Nº 22G – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 500   

 
LOTE 70 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

70 

CATÉTER INTRAVENOSO Nº 24G – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital.                   
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 500   

 
LOTE 71 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

71 

CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, 
DESCARTÁVEL, ADULTO, TIPO ÓCU-
LOS – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 300   

 
LOTE 72 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

72 

CIMENTO CIRÚRGICO – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: 1 bisnaga com 90g de base 
e 1 bisnaga com 90g de catalisador 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 01   

 
LOTE 73 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

73 

CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: pote com 25g 
 
MARCA: _________________________ 

Pote 10   



 

39 

 

LOTE 74 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

74 

CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%, com 
tensoativos, para antissepsia da pele no 
pré-operatório – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 100ml 
 
MARCA: ___________________________ 

Frasco 20   

 
LOTE 75 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

75 

CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 
0,5% para desinfecção e lavagem das 
mãos – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                
Apresentação: frasco com 1 litro 
 
MARCA: ___________________________ 

Litro 10   

 
LOTE 76 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

76 

CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 
0,2% para desinfecção e lavagem das 
mãos – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                
Apresentação: frasco com 1 litro 
 
MARCA: ___________________________ 

Litro 20   

 
LOTE 77 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

77 

COLAR CERVICAL EM POLIETILENO 
COM REVESTIMENTO EM EVA, GG – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.                                                
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: ___________________________ 

Emblg 05   

 
LOTE 78 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

78 COLAR CERVICAL EM POLIETILENO Emblg 05   
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COM REVESTIMENTO EM EVA, G – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital.                                                
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: ___________________________ 

 
LOTE 79 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

79 

COLAR CERVICAL EM POLIETILENO 
COM REVESTIMENTO EM EVA, M – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital.                                                
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 05   

 
LOTE 80 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

80 

COLAR CERVICAL EM POLIETILENO 
COM REVESTIMENTO EM EVA, P – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital.                                                
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 05   

 
LOTE 81 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

81 

COLAR CERVICAL EM POLIETILENO 
COM REVESTIMENTO EM EVA, PEDIÁ-
TRICO – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: ___________________________ 

Emblg 05   

 
LOTE 82 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

82 

COLAR CERVICAL EM POLIETILENO 
COM REVESTIMENTO EM EVA, PP – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.                                                
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: _________________________ 

Emblg 5   
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LOTE 83 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

83 

COLETOR PARA MATERIAIS PERFU-
ROCORTANTES COM CAPACIDADE 
PARA 13 LITROS – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 60   

 
LOTE 84 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

84 

COLETOR PARA MATERIAIS PERFU-
ROCORTANTES COM CAPACIDADE 
PARA 7 LITROS – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 80   

 
LOTE 85 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

85 

COMPRESSA CIRÚRGICA DE CAMPO 
OPERATÓRIO 45 X 50CM – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: pacote com 50 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

Pcte 50   

 
LOTE 86 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

86 

COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM, 8 
DOBRAS, COM 13 FIOS/CM² – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: pacote com 500 unidades  
 
MARCA: __________________________ 

Pcte 500   

 
LOTE 87 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

87 
CREME DE BARREIRA PARA PROTE-
ÇÃO DE PELE – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 

Frasco 6   
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Apresentação: frasco com 28ml 
 
MARCA: ____________________ 

 
LOTE 88 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

88 

CREME DENTAL 50G, MÍNIMO 
1000PPM DE FLÚOR – Conforme descri-
ção do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: bisnaga com 50g 
 
MARCA: __________________________ 

Bisnaga 1.000   

 
LOTE 89 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

89 

CREME DENTAL 90G, MÍNIMO 
1000PPM DE FLÚOR – Conforme descri-
ção do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: bisnaga com 90g 
 
MARCA: __________________________ 

Bisnaga 400   

 
LOTE 90 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

90 

CUBA RIM, EM AÇO INOX, COM DI-
MENSÕES APROXIMADAS DE 26 X 12 
X 6CM E CAPACIDADE DE 700ML – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 91 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

91 

CUNHA DE MADEIRA – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 100 uni-
dades 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 15   
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LOTE 92 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

92 

CURATIVO ALVEOLAR – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 10g 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 01   

 
LOTE 93 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

93 

CURATIVO DE ALGINATO COM CÁL-
CIO E SÓDIO – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 20   

 
LOTE 94 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

94 

CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO 
COM PRATA – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 20   

 
LOTE 95 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

95 

CURATIVO DE HIDROFIBRA ESTÉRIL – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 96 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

96 

CURATIVO HIDRATANTE COM ALGI-
NATO DE CÁLCIO E SÓDIO – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: tubo com 85g 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   
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LOTE 97 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

97 

DEDEIRA DE BORRACHA PARA AMÁL-
GAMA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 08   

 
LOTE 98 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

98 

DETERGENTE DESINCRUSTANTE A 
BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO – Confor-
me descrição do Anexo II, deste edital.  
Apresentação: frasco com 1 litro 
 
MARCA: __________________________ 

Litro 02   

 
LOTE 99 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

99 

DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS 
– Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.  
Apresentação: frasco com 1 litro 
 
MARCA: __________________________ 

Litro 40   

 
LOTE 100 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

100 

DISCO PARA ACABAMENTO DE RESI-
NA GRANULAÇÃO FINA – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: pacote com 30 discos 
 
MARCA: __________________________ 

Pcte 20   

 
LOTE 101 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

101 

DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉ-
RICO DE CURTA PERMANÊNCIA Nº 23, 
TIPO SCALP – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital.            
Apresentação: embalagem com 1 unidade 

Un. 500   
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MARCA: __________________________ 

 
LOTE 102 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

102 

EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 20ml 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 05   

 
LOTE 103 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

103 

ELÁSTICO CIRCULAR EM LÁTEX, PARA 
FISIOTERAPIA, DE INTENSIDADE EXTA 
FORTE, 20CM – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 104 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

104 

ELÁSTICO CIRCULAR EM LÁTEX, PARA 
FISIOTERAPIA, DE INTENSIDADE FOR-
TE, 20CM – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 105 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

105 

ELÁSTICO CIRCULAR EM LÁTEX, PARA 
FISIOTERAPIA, DE INTENSIDADE LEVE, 
20CM – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   
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LOTE 106 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

106 

ELÁSTICO CIRCULAR EM LÁTEX, PARA 
FISIOTERAPIA, DE INTENSIDADE MO-
DERADA, 20CM – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 107 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

107 

EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR 
LATERAL E RESPIRO – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 1.000   

 
LOTE 108 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

108 

EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRI-
ÇÃO ENTERAL – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 300   

 
LOTE 109 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

109 

ESCOVA CERVICAL – Conforme descri-
ção do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 100 uni-
dades 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 110 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

110 

ESCOVA DE AÇO PARA LIMPAR BRO-
CAS – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: unidade 

Un. 06   
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MARCA: __________________________ 

 
LOTE 111 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

111 

ESCOVA DE CERDAS MACIAS, tipo es-
cova de unhas – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: ___________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 112 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

112 

ESCOVA DENTAL ADULTO COM CER-
DAS EXTRA MACIAS – Conforme descri-
ção do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 1.000   

 
LOTE 113 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

113 

ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CER-
DAS EXTRA MACIAS – Conforme descri-
ção do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 1.000   

 
LOTE 114 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

114 

ESCOVA INTERDENTAL EXTRAFINA – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: pacote com 10 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

Pcte 20   

 
LOTE 115 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

115 
ESCOVA ROBINSON PARA PROFILA-
XIA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 

Un. 60   
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Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 116 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

116 

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE, 
ADULTO, COM FECHO METÁLICO – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 05   

 
LOTE 117 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

117 

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE, IN-
FANTIL, COM FECHO EM VELCRO – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 05   

 
LOTE 118 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

118 

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE, 
OBESO, COM FECHO EM VELCRO – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 05   

 
LOTE 119 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

119 

ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGO-
DÃO IMPERMEÁVEL BRANCO, 10CM x 
4,5M – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: rolo com 4,5 metros 
 
MARCA: __________________________ 

Rolo 05   

 



 

49 

 

LOTE 120 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

120 

ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: pacote com 100 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

Pcte 05   

 
LOTE 121 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

121 

ESPÁTULA DE RESINA EM TITÂNIO, 
CALCADOR BOLINHA – Conforme descri-
ção do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade  
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 122 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

122 

ESPÁTULA PARA RESINA Nº 1, DUPLA, 
COM REVESTIMENTO EM TITÂNIO – 
Conforme descrição do Anexo II, deste edi-
tal. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 123 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

123 

ESPÁTULA PARA RESINA Nº 5, COM 
REVESTIMENTO EM TITÂNIO – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: ___________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 124 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

124 

ESPÁTULA PARA RESINA Nº 9, COM 
REVESTIMENTO EM TITÂNIO – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 

Un. 02   
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MARCA: __________________________ 

 
LOTE 125 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

125 

ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, 
NÃO LUBRIFICADO, G, MODELO COL-
LINS – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: ___________________________ 

Emblg 200   

 
LOTE 126 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

126 

ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, 
NÃO LUBRIFICADO, M, MODELO COL-
LINS – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 800   

 
LOTE 127 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

127 

ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, 
NÃO LUBRIFICADO, P, MODELO COL-
LINS – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 600   

 
LOTE 128 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

128 

ESPELHO BUCAL PLANO N° 3, AÇO 
INOX – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: embalagem com 12 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 03   
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LOTE 129 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

129 

ESPELHO BUCAL PLANO N° 5, AÇO 
INOX – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: embalagem com 12 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 25   

 
LOTE 130 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

130 

ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁ-
GENO HIDROLIZADA LIOFILIZADA – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: caixa com 10 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 02   

 
LOTE 131 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

131 

EXTIRPADOR DE NERVOS, SORTIDOS, 
25MM, EM AÇO INOX – Conforme descri-
ção do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 10 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 02   

 
LOTE 132 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

132 

FAIXA ELÁSTICA EM LÁTEX PARA FI-
SIOTERAPIA, DE INTENSIDADE EXTRA 
FORTE, COM 1,5 METROS – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   
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LOTE 133 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

133 

FAIXA ELÁSTICA EM LÁTEX PARA FI-
SIOTERAPIA, DE INTENSIDADE FOR-
TE, COM 1,5 METROS – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 134 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

134 

FAIXA ELÁSTICA EM LÁTEX PARA FI-
SIOTERAPIA, DE INTENSIDADE LEVE, 
COM 1,5 METROS – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 135 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

135 

FAIXA ELÁSTICA EM LÁTEX PARA FI-
SIOTERAPIA, DE INTENSIDADE MO-
DERADA, COM 1,5 METROS – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 136 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

136 

FIO DENTAL 25 METROS – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 500   

 
LOTE 137 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

137 
FIO DENTAL 500 METROS – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 

Un. 02   
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MARCA: __________________________ 

 
LOTE 138 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

138 

FIO PARA SUTURA MONOFILAMENTO 
2-0, COM AGULHA 2,0CM, 3/8 DE CÍR-
CULO, TIPO TRIANGULAR, NÃO AB-
SORVÍVEL, ESTÉRIL, PRETO, 45CM, 
RESISTENTE, ESPESSURA UNIFORME 
– Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.  
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 04   

 
LOTE 139 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

139 

FIO PARA SUTURA MONOFILAMENTO 
3-0, COM AGULHA 2,0CM, 3/8 DE CÍR-
CULO, TIPO TRIANGULAR, NÃO AB-
SORVÍVEL, ESTÉRIL, PRETO, 45CM, 
RESISTENTE, ESPESSURA UNIFORME 
– Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.  
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 04   

 
LOTE 140 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

140 

FIO PARA SUTURA MONOFILAMENTO 
4-0, COM AGULHA 2,0CM, 3/8 DE CÍR-
CULO, TIPO TRIANGULAR, NÃO AB-
SORVÍVEL, ESTÉRIL, PRETO, 45CM, 
RESISTENTE, ESPESSURA UNIFORME 
– Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.  
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 15   

 
LOTE 141 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

141 FIO PARA SUTURA MONOFILAMENTO Caixa 02   
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5-0, COM AGULHA 2,0CM, 3/8 DE CÍR-
CULO, TIPO TRIANGULAR, NÃO AB-
SORVÍVEL, ESTÉRIL, PRETO, 45CM, 
RESISTENTE, ESPESSURA UNIFORME 
– Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.  
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 142 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

142 

FIO PARA SUTURA SEDA 3-0, COM 
AGULHA 1,7CM, ÂNGULO 180º, ½ EN-
COSTADA, TIPO TRIANGULAR, NÃO 
ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, 45CM, RESIS-
TENTE, ESPESSURA UNIFORME – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital.  
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 25   

 
LOTE 143 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

143 

FIO PARA SUTURA SEDA 3-0, COM 
AGULHA 2,0CM, 3/8 DE CÍRCULO, TIPO 
TRIANGULAR, NÃO ABSORVÍVEL, ES-
TÉRIL, 45CM, RESISTENTE, ESPESSU-
RA UNIFORME – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital.  
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 04   

 
LOTE 144 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

144 

FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE), 
16MM X 50M – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: rolo com 50 metros 
 
MARCA: __________________________ 

Rolo 50   
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LOTE 145 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

145 

FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 
19MM X 30M – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital.                      
Apresentação: rolo com 30 metros 
 
MARCA: __________________________ 

Rolo 50   

 
LOTE 146 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

146 

FITA MICROPORE 2,5CM X 10M – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: rolo com 10 metros 
 
MARCA: __________________________ 

Rolo 300   

 
LOTE 147 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

147 

FITA MICROPORE 5CM X 10M – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: rolo com 10 metros 
 
MARCA: __________________________ 

Rolo 300   

 
LOTE 148 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

148 

FITA PARA ISOLAMENTO DENTAL – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 149 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

149 

FIXADOR CITOLÓGICO – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 100ml 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 15   
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LOTE 150 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

150 

FIXADOR PARA RAIO X, USO ODON-
TOLÓGICO – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 475ml 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 20   

 
LOTE 151 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

151 

FLUOR GEL, 2% DE FLUORETO DE 
SÓDIO, NEUTRO, PARA APLICAÇÃO 
TÓPICA – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 200ml 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 08   

 
LOTE 152 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

152 

FLÚOR GEL ACIDULADO A 1,23% – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 200ml 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 06   

 
LOTE 153 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

153 

FLUXÔMETRO 0-15 LPM, FEMEA, PA-
RA OXIGÊNIO – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 20   

 
LOTE 154 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

154 

FORMOCRESOL – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital.                         
Apresentação: frasco com 10ml  
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 03   
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LOTE 155 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

155 

FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTE-
RAL DE 300ML, GRADUADO EM ESCA-
LA DE 50ML, COM DISPOSITIVO PARA 
FIXAÇÃO EM SUPORTE – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade  
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 500   

 
LOTE 156 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

156 

GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 100G 
– Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.             
Apresentação: frasco com 100g 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 25   

 
LOTE 157 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

157 

GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5 
LITROS – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital.             
Apresentação: embalagem com 5kg 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 05   

 
LOTE 158 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

158 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSO-
LUTO Nº 26, EM AÇO INOX – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital.             
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 04   

 
LOTE 159 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

159 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSO-
LUTO Nº 206, EM AÇO INOX – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital.             
Apresentação: unidade 

Un. 04   
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MARCA: __________________________ 

 
LOTE 160 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

160 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSO-
LUTO Nº W8A, EM AÇO INOX – Confor-
me descrição do Anexo II, deste edital.             
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 161 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

161 

HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE 
ALGODÃO, 100% PURO ALGODÃO, 
ANTIGERME – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 75 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa  30   

 
LOTE 162 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

162 

HEMOSTÁTICO COM CLORETO DE 
ALUMÍNIO – Conforme descrição do Ane-
xo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 10ml 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 03   

 
LOTE 163 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

163 

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIME-
RIZÁVEL RADIOPACO – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: seringa com 2g de dentina 
e 3 bicos aplicadores 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 02   
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LOTE 164 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

164 

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FOR-
RAMENTO RADIOPACO– Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 1 tubo de pasta 
base (13g), 1 tubo de pasta catalisadora 
(11g) e 01 bloco de mistura 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 06   

 
LOTE 165 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

165 

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARA-
MONOCLOROFENOL CANFORADO, 
PARA USO ENDODÔNTICO – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: 2 tubetes, com 2,7g cada, 
de pasta de hidróxido de cálcio com PMCC 
e 2 tubetes, com 2,2g cada, de glicerina 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 02   

 
LOTE 166 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

166 

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SEM PARA-
MONOCLOROFENOL CANFORADO 
PARA USO ENDODÔNTICO – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: 2 tubetes, com 2,7g cada, 
de pasta de hidróxido de cálcio e 2 tube-
tes, com 2,2g cada, de glicerina 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 04   

 
LOTE 167 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

167 

HIDROXIDO DE CALCIO P.A. – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 10g de pó 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 05   
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LOTE 168 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

168 

INDICADOR BIOLÓGICO – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 10 unidades 
  
MARCA: __________________________ 

Caixa 40   

 
LOTE 169 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

169 

INDICADOR QUÍMICO CLASSE 4 – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 250 integradores 
de uso único 
  
MARCA: __________________________ 

Caixa 05   

 
LOTE 170 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

170 

INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5 – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 250 integradores 
de uso único 
  
MARCA: __________________________ 

Caixa 02   

 
LOTE 171 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

171 

INSERTO Nº 1 (parte aplicadora) para 
ultrassom, em aço inox autoclavável – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 172 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

172 

INSERTO Nº 2 (parte aplicadora) para 
ultrassom, em aço inox autoclavável – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: unidade 

Un. 10   
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MARCA: __________________________ 

 
LOTE 173 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

173 

INSERTO Nº 3 (parte aplicadora) para 
ultrassom, em aço inox autoclavável – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 174 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

174 

IODOFÓRMIO – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 10mg 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 02   

 
LOTE 175 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

175 

IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIME-
RIZÁVEL, COR U (PÓ E LÍQUIDO) – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: caixa com pó e líquido 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 10   

 
LOTE 176 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

176 

IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIME-
RIZÁVEL, COR A3 (PÓ E LÍQUIDO) – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: caixa com pó e líquido 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 06   
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LOTE 177 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

177 

IRM – MATERIAL RESTAURADOR IN-
TERMEDIÁRIO (PÓ E LÍQUIDO) – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com pó e líquido 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 10   

 
LOTE 178 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

178 

KIT CÂNULA DE GUEDEL Nº 0 A 5 – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: embalagem com 6 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 03   

 
LOTE 179 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

179 

KIT POLIDORES DIAMANTADOS PARA 
RESINA – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 kit 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 04   

 
LOTE 180 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

180 

KIT POLIMENTO AMÁLGAMA, COM-
POSTO POR PONTAS DE SILICONE 
COM ABRASIVO – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 6 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 02   

 
LOTE 181 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

181 
LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCO-
PIA, PONTA FOSCA, BEIRADAS NÃO 

Caixa 15   
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LAPIDADAS, MEDIDAS 26 X 76MM – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: caixa com 50 peças 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 182 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

182 

LÂMINA PARA BISTURI Nº 11, EM AÇO 
CARBONO CORTANTE, PARA CABO Nº 
3 – Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.                                                          
Apresentação: caixa com 100 lâminas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 05   

 
LOTE 183 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

183 

LÂMINA PARA BISTURI Nº 12, EM AÇO 
CARBONO CORTANTE, PARA CABO Nº 
3 – Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.                                                  
Apresentação: caixa com 100 lâminas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 05   

 
LOTE 184 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

184 

LÂMINA PARA BISTURI Nº 15, EM AÇO 
CARBONO CORTANTE, PARA CABO Nº 
3 – Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.                                          
Apresentação: caixa com 100 lâminas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 05   

 
LOTE 185 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

185 

LANCETA PARA PUNÇÃO MANUAL, 
COM RETRAÇÃO DE AGULHA, PARA 
MEDIDÇÃO HGT – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 200 unidades ou 

Caixa 20   
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2 caixas com 100 unidades ou 4 caixas 
com 50 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 186 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

186 

LENÇOL DE BORRACHA (DIQUE) – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: caixa com 26 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 06   

 
LOTE 187 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

187 

LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA 
20GR, COM ELÁSTICO, 2 X 0,90M, EM 
TNT – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                             
Apresentação: embalagem com 10 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 150   

 
LOTE 188 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

188 

LENTULO 25MM, SORTIDO 1 – 4 – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 4 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 01   

 
LOTE 189 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

189 

LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILE, 1ª 
SÉRIE, 15 AO 40, 21MM – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 6 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 06   
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LOTE 190 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

190 

LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILE, 1ª 
SÉRIE, 15, 21MM – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 6 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 02   

 
LOTE 191 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

191 

LIMA PERIODONTAL DE HIRSCHFELD 
Nº 5 – 11 – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 192 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

192 

LOÇÃO OLEOSA ORIGINAL – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 200ml 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 10   

 
LOTE 193 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

193 

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX Nº 6.5, 
ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 par 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 500   

 
LOTE 194 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

194 

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX Nº 7.0, 
ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 par 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 100   
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LOTE 195 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

195 

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX Nº 7.5, 
ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 par 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 50   

 
LOTE 196 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

196 

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX Nº 8.0, 
ESTÉRIL – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 par 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 50   

 
LOTE 197 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

197 

LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, 
NÃO ESTÉRIL, P, SEM PÓ – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 200   

 
LOTE 198 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

198 

LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, 
NÃO ESTÉRIL, M, SEM PÓ – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 200   

 
LOTE 199 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

199 

LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, 
NÃO ESTÉRIL, G, SEM PÓ – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 80   
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LOTE 200 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

200 

LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉ-
RIL, G, COM PÓ – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 100   

 
LOTE 201 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

201 

LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉ-
RIL, G, SEM PÓ – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa  81   

 
LOTE 202 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

202 

LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉ-
RIL, M, COM PÓ – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital.                                                         
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 100   

 
LOTE 203 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

203 

LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉ-
RIL, M, SEM PÓ – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 204   

 
LOTE 204 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

204 

LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉ-
RIL, P, COM PÓ – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 100   
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LOTE 205 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

205 

LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉ-
RIL, P, SEM PÓ – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 205   

 
LOTE 206 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

206 

LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉ-
RIL, PP, COM PÓ – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital.                                                                      
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 20   

 
LOTE 207 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

207 

LUVA DE PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉ-
RIL, PP, SEM PÓ – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital.                                                         
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 100   

 
LOTE 208 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

208 

MANDRIL PARA DISCOS SOF-LEX POP-
ON – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 209 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

209 

MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA, DES-
CARTÁVEL, COM ELÁSTICO – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital.  
Apresentação: caixa com 50 unidades 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 300   
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LOTE 210 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

210 

MÁSCARA COM NEBULÍMETRO, ADUL-
TO – Conforme descrição do Anexo II, des-
te edital. 
Apresentação: embalagem com 1 kit 
 
MARCA: __________________________ 

Kit 05   

 
LOTE 211 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

211 

MÁSCARA COM NEBULÍMETRO, IN-
FANTIL – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 kit 
 
MARCA: __________________________ 

Kit 06   

 
LOTE 212 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

212 

MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO, SIS-
TEMA VENTURI – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital.  
Apresentação: embalagem com 1 kit 
 
MARCA: __________________________ 

Kit 06   

 
LOTE 213 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

213 

MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO, 
SISTEMA VENTURI – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 kit 
 
MARCA: __________________________ 

Kit 06   

 
LOTE 214 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

214 

MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 5 X 
500MM – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: rolo com 50cm 
 
MARCA: __________________________ 

Rolo 50   
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LOTE 215 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

215 

MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 7 X 
500MM – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: rolo com 50cm 
 
MARCA: __________________________ 

Rolo 40   

 
LOTE 216 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

216 

MINI INCUBADORA PARA TESTAR 
PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VA-
POR PARA 4 INDICADORES SIMULTA-
NEAMENTE – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 217 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

217 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTIEMBA-
ÇANTE – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 218 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

218 

ÓLEO LUBRIFICANTE EM SPRAY PARA 
CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 
– Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: frasco com 200ml e ponta 
aplicadora 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 10   

 
LOTE 219 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

219 
PAPEL CARBONO PARA ARTICULA-
ÇÃO – Conforme descrição do Anexo II, 

Bloco 15   
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deste edital. 
Apresentação: bloco com 12 folhas 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 220 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

220 

PAPEL CIRÚRGICO CREPADO 30 X 
30CM, 60G/M² – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: pacote com 500 folhas 
 
MARCA: __________________________ 

Pcte 30   

 
LOTE 221 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

221 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 
100M, 60G/M², COM FILME – Conforme 
descrição do Anexo VII, deste edital. 
Apresentação: rolo com 100 metros 
 
MARCA: __________________________ 

Rolo 20   

 
LOTE 222 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

222 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 400MM X 
100M, 60G/M², SEM FILME – Conforme 
descrição do Anexo VII, deste edital. 
Apresentação: rolo com 100 metros 
 
MARCA: __________________________ 

Rolo 15   

 
LOTE 223 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

223 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 450MM X 
100M, 60G/M², COM FILME – Conforme 
descrição do Anexo VII, deste edital. 
Apresentação: rolo com 100 metros 
 
MARCA: __________________________ 

Rolo 10   

 
LOTE 224 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

224 PARAMONOCLOROFENOL CANFORA- Frasco 03   
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DO – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: frasco com 20ml 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 225 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

225 

PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: bisnaga com 90g 
 
MARCA: __________________________ 

Bisnaga 15   

 
LOTE 226 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

226 

PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA 
UNIVERSAL – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: seringa com 2ml 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 07   

 
LOTE 227 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

227 

PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE 
PLACA BACTERIANA – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 120 pasti-
lhas acondicionadas em cartelas ou recipi-
ente plástico 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 02   

 
LOTE 228 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

228 

PEDRA POMES – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco plástico com 100g 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 01   
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LOTE 229 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

229 

PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PERI-
APICAIS 3 X 4CM – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 150 películas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 04   

 
LOTE 230 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

230 

PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PERI-
APICAIS INFANTIL – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
 Apresentação: caixa com 100 películas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 02   

 
LOTE 231 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

231 

PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO Nº 17, 
AÇO INOX – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 20   

 
LOTE 232 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

232 

PINÇA PORTA GRAMPO PALMER – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.      
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 233 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

233 

PINCEL DESCARTÁVEL PARA APLI-
CAÇÃO DE ADESIVO TIPO “MICRO-
BRUSH” – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 100 unidades 

Caixa 10   
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MARCA: __________________________ 

 
LOTE 234 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

234 

PLACA PARA SEMENTES DE ACUPUN-
TURA COM DUAS FACES EM PLÁSTI-
CO RÍGIDO – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 01   

 
LOTE 235 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

235 

PÓ DE BICARBONATO PARA PROFI-
LAXIA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: embalagem com 250g 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 30   

 
LOTE 236 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

236 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1011, 
CURTA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 237 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

237 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1012, 
CURTA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 20   

 
LOTE 238 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

238 
PONTA DIAMANTADA FG Nº 1013, 
CURTA – Conforme descrição do Anexo II, 

Un. 30   
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deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 239 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

239 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1014, 
CURTA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 20   

 
LOTE 240 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

240 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1014, 
LONGA – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 241 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

241 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1016, 
CURTA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 242 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

242 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1016, 
LONGA – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   
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LOTE 243 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

243 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1033, 
CURTA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 244 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

244 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1034, 
CURTA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 20   

 
LOTE 245 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

245 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1035, 
CURTA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 20   

 
LOTE 246 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

246 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1035, 
LONGA – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 247 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

247 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1046, 
CURTA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 

Un. 10   
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MARCA: __________________________ 

 
LOTE 248 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

248 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1062, 
CURTA F – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 249 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

249 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1111, 
CURTA F – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 250 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

250 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1112, 
CURTA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 251 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

251 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 1112, 
CURTA FF – Conforme descrição do Ane-
xo II, deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 252 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

252 
PONTA DIAMANTADA FG Nº 2134, 
CURTA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         

Un. 10   
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Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 253 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

253 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 2200, 
CURTA FF – Conforme descrição do Ane-
xo II, deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 254 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

254 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 3070, 
CURTA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 30   

 
LOTE 255 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

255 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 3118, 
CURTA F, ACABAMENTO DOURADO – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 256 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

256 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 3168, 
CURTA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 257 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

257 PONTA DIAMANTADA FG Nº 3168, Un. 20   
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CURTA F, ACABAMENTO DOURADO – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 258 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

258 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 3195, 
CURTA – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 259 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

259 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 3195, 
CURTA F, ACABAMENTO DOURADO – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 260 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

260 

PONTA DIAMANTADA FG Nº 3227, 
CURTA F – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital.                                                         
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 261 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

261 

PONTAS DE SILICONE PARA POLI-
MENTO E ACABAMENTO DE RESINA 
COMPOSTA, SORTIDA – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: caixa com 7 pontas 
 
MARCA: __________________________ 

Caixa 10   
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LOTE 262 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

262 

PONTEIRA Nº 2, CÂNULA RETA E ÊM-
BOLOS, EM AÇO INOX – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 20 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 04   

 
LOTE 263 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

263 

PONTEIRA Nº 3, CÂNULA RETA E ÊM-
BOLOS, PLÁSTICA – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 20 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 04   

 
LOTE 264 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

264 

PONTEIRA Nº 4, CÂNULA CURVA E 
ÊMBOLOS, PLÁSTICA – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 20 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 04   

 
LOTE 265 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

265 

PORTA AGULHA CASTROVIEJO, RETO, 
COM TRAVA DE 14CM, EM AÇO INOX – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 266 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

266 PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO AUTO- Emblg 02   
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CLAVÁVEL – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 267 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

267 

PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL, 
EM AÇO INOX – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade  
 
MARCA: __________________________ 

Un. 04   

 
LOTE 268 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

268 

POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁ-
FICO, AUTOCLAVÁVEL, ADULTO – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 posicio-
nador radiográfico para molar superior di-
reito e inferior esquerdo; 1 posicionador 
para molar superior esquerdo e inferior 
direito; 1 posicionador para incisivos cen-
trais, superiores e inferiores; 1 pote para 
esterilização, dispositivo para mordida e 
posicionador (interproximal) Bite Wings. 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 01   

 
 LOTE 269 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

269 

POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁ-
FICO, AUTOCLAVÁVEL, INFANTIL – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 posicio-
nador radiográfico para molar superior di-
reito e inferior esquerdo; 1 posicionador 
para molar superior esquerdo e inferior 
direito; 1 posicionador para incisivos cen-
trais, superiores e inferiores; 1 pote para 
esterilização, dispositivo para mordida e 
posicionador (interproximal) Bite Wings. 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 01   
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LOTE 270 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

270 

POTE DAPPEN DE PLÁSTICO AUTO-
CLAVÁVEL – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 04   

 
LOTE 271 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

271 

PROTETOR PLÁSTICO PARA CERDAS 
DE ESCOVA DE DENTES – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 500   

 
LOTE 272 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

272 

PROTETOR PARA BICO DE SERINGA 
TRÍPLICE – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 50 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 100   

 
LOTE 273 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

273 

PROTETOR SOLAR FPS 60 UVA-B, 
120ML – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: frasco com 120ml 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 100   

 
LOTE 274 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

274 

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERI-
ZÁVEL FLUIDA COR A20 OU A2 – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital.       
Apresentação: cartucho contendo seringa 

Emblg 04   
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com 1,2g + 3 pontas aplicadoras 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 275 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

275 

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERI-
ZÁVEL MICROHÍBRIDA COR A1 – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital.                                                                     
Apresentação: bisnagas com, no mínimo 
4g 
 
MARCA: __________________________ 

Bisnaga 05   

 
 LOTE 276 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

276 

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERI-
ZÁVEL MICROHÍBRIDA COR A2 – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital.                                                          
Apresentação: bisnagas com, no mínimo, 
4g 
 
MARCA: __________________________ 

Bisnaga 07   

 
LOTE 277 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

277 

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERI-
ZÁVEL MICROHÍBRIDA COR A3 – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital.                                                          
Apresentação: bisnagas com, no mínimo, 
4g 
 
MARCA: __________________________ 

Bisnaga 07   

 
LOTE 278 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

278 

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERI-
ZÁVEL MICROHÍBRIDA COR A3,5 – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital.                                           
Apresentação: bisnagas com, no mínimo, 
4g 
 
MARCA: __________________________ 

Bisnaga 03   

 
 



 

84 

 

LOTE 279 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

279 

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERI-
ZÁVEL MICROHÍBRIDA COR AO2 OU 
UD – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital.                                       
Apresentação: bisnagas com, no mínimo, 
4g 
 
MARCA: __________________________ 

Bisnaga 5   

 
LOTE 280 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

280 

RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF1, COM 
VÁLVULA – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 50   

 
LOTE 281 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

281 

RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF1, SEM 
VÁLVULA – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 50   

 
LOTE 282 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

282 

RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF2, COM 
VÁLVULA – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 50   

 
LOTE 283 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

283 

RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF2 / N95, 
SEM VÁLVULA – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 

Un. 5.000   
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MARCA: __________________________ 

 
LOTE 284 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

284 

REVELADOR PARA RAIO X, USO 
ODONTOLÓGICO – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco leitoso com 475ml 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 24   

 
LOTE 285 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

285 

SACO DE LIXO INFECTANTE 30 LI-
TROS, BRANCO – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 50 sacos 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 50   

 
LOTE 286 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

286 

SAPATILHA PRÓ-PÉ DE TNT, DESCAR-
TÁVEL – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: embalagem com 100 uni-
dades 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 30   

 
LOTE 287 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

287 

SELANTE DE SULCOS E CICATRÍCU-
LAS FOTOATIVO – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem contendo 5ml 
de selante e 10ml de ácido 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 04   

 
LOTE 288 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

288 SERINGA 1ML PARA INSULINA COM Emblg 3.000   
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AGULHA 13 x 4,5 – Conforme descrição 
do Anexo VII, deste edital.   
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 289 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

289 

SERINGA CARPULE DE DESNUCAR 
COM REFLUXO, EM INOX – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 05   

 
LOTE 290 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

290 

SERINGA DESCARTÁVEL 10ML, SEM 
AGULHA – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 1.000   

 
LOTE 291 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

291 

SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, SEM 
AGULHA – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 1.000   

 
LOTE 292 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

292 

SERINGA DESCARTÁVEL 5ML, SEM 
AGULHA – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 3.000   
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LOTE 293 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

293 

SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 02   

 
LOTE 294 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

294 

SOLUÇÃO AQUOSA DE IODOPOVIDO-
NA A 10% – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital.  
Apresentação: embalagem plástica com 1 
litro 
 
MARCA: __________________________ 

Litro 03   

 
LOTE 295 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

295 

SOLUÇÃO BUCAL DE DIGLUCONATO 
DE CLOREXIDINA A 2% – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 100ml 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 15   

 
LOTE 296 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

296 

SOLUÇÃO BUCAL DE GLUCONATO DE 
CLOREXIDINA A 0,12% – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital.   
Apresentação: embalagem plástica com 1 
litro 
 
MARCA: __________________________ 

Litro 20   

 
LOTE 297 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

297 

SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO 
0,2% PARA BOCHECHO SEMANAL – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 

Litro 18   
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Apresentação: embalagem plástica com 1 
litro 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 298 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

298 

SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, SISTEMA 
FECHADO, 500ML – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem plástica com 
500ml 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 50   

 
LOTE 299 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

299 

SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓ-
DIO 1% MILTON – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem plástica com 1 
litro 
 
MARCA: __________________________ 

Litro 06   

 
LOTE 300 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

300 

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO 
DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, 
100ML – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: embalagem plástica com 
100ml 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 3.000   

 
LOTE 301 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

301 

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO 
DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, 
250ML – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: embalagem plástica com 
250ml 
 

Emblg 2.000   
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MARCA: __________________________ 

 
LOTE 302 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

302 

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO 
DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, 
500ML – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: embalagem plástica com 
500ml 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 1.000   

 
LOTE 303 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

303 

SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 5%, 
SISTEMA FECHADO, 500ML – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem plástica com 
500ml 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 300   

 
LOTE 304 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

304 

SOLVENTE DE CÁRIE – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: seringa com 1ml 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 04   

 
LOTE 305 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

305 

SONDA EXPLORADORA N° 05, EM AÇO 
INOX – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 306 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

306 SONDA MILIMETRADA EM UMA EX- Un. 02   
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TREMIDADE E EXPLORADORA NA OU-
TRA EXTREMIDADE – Conforme descri-
ção do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 307 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

307 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 
Nº 08, ESTÉRIL – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 20 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 308 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

308 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 
Nº 10, ESTÉRIL – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 20 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 150   

 
LOTE 309 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

309 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 
Nº 12, ESTÉRIL – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 20 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 310 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

310 

SONDA URETAL DE ALÍVIO, Nº 12, 
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 20 unida-
des 
 

Emblg 10   
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MARCA: __________________________ 

 
LOTE 311 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

311 

SORO RINGER, LACTATO, SISTEMA 
FECHADO, 500ML – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem plástica com 
500ml 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 100   

 
LOTE 312 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

312 

SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE 
PULPAR -50°C – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 200ml                                                                                                      
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 04   

 
LOTE 313 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

313 

SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 
– Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: embalagem com 20 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 04   

 
LOTE 314 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

314 

SUGADOR ENDODÔNTICO DESCAR-
TÁVEL EM PVC – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 20 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 20   

 
LOTE 315 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

315 SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL – Emblg 80   
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Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: embalagem com 40 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 316 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

316 

TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILA-
XIA E POLIMENTO – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital.  
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 40   

 
LOTE 317 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

317 

TALA ORTOPÉDICA ARAMADA E RE-
VESTIDA EM EVA, G – Conforme descri-
ção do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 318 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

318 

TALA ORTOPÉDICA ARAMADA E RE-
VESTIDA EM EVA, GG – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 319 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

319 

TALA ORTOPÉDICA ARAMADA E RE-
VESTIDA EM EVA, M – Conforme descri-
ção do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   
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LOTE 320 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

320 

TALA ORTOPÉDICA ARAMADA E RE-
VESTIDA EM EVA, P – Conforme descri-
ção do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 321 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

321 

TALA ORTOPÉDICA ARAMADA E RE-
VESTIDA EM EVA, PP – Conforme descri-
ção do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 322 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

322 

TENTACÂNULA DE 15CM, EM AÇO 
INOX – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 03   

 
LOTE 323 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

323 

TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg  40   

 
LOTE 324 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

324 

TESOURA IRIS, CURVA, PONTA FINA, 
11,5CM, EM AÇO INOX – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital.                                                                                                
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 15   
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LOTE 325 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

325 

TESOURA IRIS, RETA, PONTA FINA, 
11,5CM, EM AÇO INOX – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital.                                                                                                
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 10   

 
LOTE 326 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

326 

TINTURA DE BENJOIN – Conforme des-
crição do Anexo II, deste edital.                                                                                                
Apresentação: embalagem plástica com 
100ml 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 327 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

327 

TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA 
ACABAMENTO PROXIMAL – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 150 uni-
dades 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 07   

 
LOTE 328 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

328 

TIRA DE POLIÉSTER PARA RESTAU-
RAÇÕES DE RESINA, EXTRAFINA – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: embalagem com 50 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 07   

 
LOTE 329 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

329 
TIRA REAGENTE PARA DETERMINA-
ÇÃO DE GLICEMIA – Conforme descrição 

Emblg 1.000   
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do Anexo VII, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 50 tiras 
 
MARCA: __________________________ 

 
LOTE 330 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

330 

TIRA ABRASIVA ELETROLÍTICA DE 
AÇO INOX, GRANULAÇÃO MÉDIA 150 
X 2,5MM – Conforme descrição do Anexo 
II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 12 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 331 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

331 

TIRA ABRASIVA ELETROLÍTICA DE 
AÇO INOXIDÁVEL GRANULAÇÃO MÉ-
DIA 150 X 4MM – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 12 unida-
des 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 10   

 
LOTE 332 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

332 

TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA 
PP 20 – Conforme descrição do Anexo II, 
deste edital. 
Apresentação: embalagem com 100 uni-
dades 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 50   

 
LOTE 333 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

333 

TRICRESOL FORMALINA SOLUÇÃO – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: frasco com 10ml 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 04   
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LOTE 334 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

334 

TUBO DE LATEX CIRURGICO DO TIPO 
GARROTE Nº 200 – Conforme descrição 
do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: rolo com 15 metros 
 
MARCA: __________________________ 

Rolo 03   

 
LOTE 335 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

335 

TUBO DE SILICONE HOSPITALAR Nº 
203, 6 X 10MM – Conforme descrição do 
Anexo II, deste edital. 
Apresentação: rolo com 15 metros 
 
MARCA: __________________________ 

Rolo 05   

 
LOTE 336 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

336 

TUBO EXTENSOR PARA EQUIPO DE 
INFUSÃO PARENTERAL COM 40CM – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 100   

 
LOTE 337 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

337 

UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO – Con-
forme descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 250ml 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 30   

 
LOTE 338 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

338 

VÁLVULA COM MANÔMETRO PARA 
CILINDRO MANUAL DE OXIGÊNIO – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: unidade 
 

Un. 10   
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MARCA: __________________________ 

 
LOTE 339 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

339 

VASELINA LÍQUIDA, 1000ML – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital.                         
Apresentação: frasco com 1 litro 
 
MARCA: __________________________ 

Litro 04   

 
LOTE 340 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

340 

VASELINA SÓLIDA – Conforme descri-
ção do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: embalagem com 35g 
 
MARCA: __________________________ 

Emblg 05   

 
LOTE 341 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

341 

VERNIZ COM FLÚOR – Conforme descri-
ção do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: frasco com 10ml 
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 06   

 
LOTE 342 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

342 

VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES – 
Conforme descrição do Anexo II, deste 
edital. 
Apresentação: frasco com 15ml   
 
MARCA: __________________________ 

Frasco 02   

 
LOTE 343 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

343 

VESTIMENTA DO TIPO MACACÃO COM 
ESTRUTURA IMPERMEÁVEL E GRAMA-
TURA MÍNIMA DE 45G/M2, M – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 

Un. 50   
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MARCA: __________________________ 

 
LOTE 344 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

344 

VESTIMENTA DO TIPO MACACÃO COM 
ESTRUTURA IMPERMEÁVEL E GRAMA-
TURA MÍNIMA DE 45G/M2, G – Conforme 
descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 50   

 
LOTE 345 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

345 

VESTIMENTA DO TIPO MACACÃO COM 
ESTRUTURA IMPERMEÁVEL E GRAMA-
TURA MÍNIMA DE 45G/M2, XG – Confor-
me descrição do Anexo II, deste edital. 
Apresentação: unidade 
 
MARCA: __________________________ 

Un. 50   

 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ___________________________________ 
 
 
 

_____________________________ 
(data) 

 
 

 
 

_______________________________________________ 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020 
 

ANEXO II 
 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1 – DA INTRODUÇÃO E DA BASE LEGAL  
 

A elaboração deste Termo de Referência foi realizada de acordo com o estabelecido no 
inciso III, do Art. 13, do Decreto Municipal nº 1.258, de 17 de maio de 2019 e no inciso II, 
alínea ‘a’, do Art. 7º e inciso II, do Art. 13, do Decreto Municipal nº 602, de 09 de novembro 
de 2005. 
 
2 – DO OBJETO 
 

O objeto desta licitação é o fornecimento de material Médico Hospitalar e Odontológico 
para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde. 

 
3 – DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 
 
3.1. Classificação dos bens e serviços comuns: 
 

O objeto, ora licitado, se enquadra na descrição de bens e serviços comuns, aqueles cu-
jos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por edital, por 
meio de especificações usuais do mercado (art. 1º da Lei Federal nº 10.520/02, c/c o art. 1º, 
do Decreto Municipal nº 602/05). 
 
3.2. Referência de Preços:  
 

Pesquisa de preços conforme instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02. 

 
3.3. Tipo de Licitação: 
 

Menor preço, nos termos do art. 45, inc. I, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
3.4. Critério de Julgamento: 
 

Menor preço por lote. 
 
3.5. Divisão da Licitação: 
 

Adjudicação por lote. 
 
3.6. Exclusividade/benefício para microempresa – ME, empresa de pequeno porte – 
EPP (Art. 48, Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 
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Federal nº 147/14) e microempreendedor individual – MEI (Lei Complementar Federal 
nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 128/08): 
 

3.6.1. Exclusividade/benefício para microempresa – ME ou empresa de pequeno 
porte – EPP (Art. 48, Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei Com-
plementar Federal nº 147/14): 

 
APLICÁVEL, pois os valores por item do objeto da contratação, conforme orçamento 
estimado, apresentam preços referenciais de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I) e uma 
vez que o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas – ME e em-
presas de pequeno porte – EPP se afigura possível, tendo em vista a natureza do ob-
jeto e após a conclusão de pesquisa destinada a identificar o preço de mercado, con-
seguiu-se obter valores apresentados, por três empresas, enquadradas como ME ou 
EPP, o que demonstra que há empresas, deste porte (ME e EPP), que possam forne-
cer o material.  

 
3.6.2. Exclusividade/benefício para microempreendedor individual – MEI (Lei Com-
plementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 128/08): 

 
NÃO APLICÁVEL, uma vez que o objeto desta contratação não é compatível com as 
atividades desenvolvidas por essa categoria empresarial, a qual consta no rol do Ane-
xo XI da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018. 

 
4 – DAS JUSTIFICATIVAS  
 
4.1. Objetivo da Contratação 
 

O fornecimento do material Médico Hospitalar e Odontológico para atender às necessi-
dades da Rede Municipal de Saúde, justifica-se para o suprimento das necessidades da 
Rede Municipal de Saúde para atendimento à população e para uso interno pelos profissio-
nais da saúde, sendo imprescindível a aquisição para não prejudicar a prestação dos servi-
ços de saúde. 
  
4.2. Dos Quantitativos Requisitados 
 

Os quantitativos foram baseados no consumo anual anterior e a previsão para ocorrer no 
próximo período de 12 (doze) meses. 
 
4.3. Do Sistema de Registro de Preços 
 

Buscando atender o disposto no art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, que deter-
mina que as compras ou contratação de prestação de serviços, sempre que possível, deve-
rão ser processadas através de sistema de registro de preços, além das seguintes razões:  

 
a) haver previsão de aquisições frequentes dos itens a serem licitados;  
 
b) evitar a necessidade de fazer grandes estoques; e  
 
c) baratear a aquisição dos materiais por maior demanda. 
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4.4. Escolha da modalidade Pregão Presencial em detrimento do Pregão Eletrônico 
 

Considerando que a modalidade licitatória pregão pode ser realizada de duas maneiras: 
presencial, em que os proponentes apresentam lances em sessões públicas e eletrônico, 
que é operacionalizado virtualmente (internet). 
 

Considerando que a opção pelo pregão presencial, no âmbito Municipal, decorre de 
prerrogativa de escolha da Administração fixada pela Lei Federal nº 10.520/02. 
 

Considerando que a Administração Pública, em conformidade com a legislação vigente, 
no âmbito Municipal, tem o poder discricionário para decidir sobre as modalidades licitatórias 
de acordo com sua necessidade e conveniência desde que motivadas. 
 

Considerando que o pregão eletrônico demanda a necessidade da utilização de uma 
plataforma de uso e acesso específica, via internet, ou seja, sistema que promova a comu-
nicação pela internet. 
 

Considerando que o Município de Ipê não dispõe de cadastro junto às empresas que 
efetuam este serviço e sua implantação demandaria investimentos para esta municipalida-
de, tais como certificação digital e rede de internet redundante para os casos de falhas, en-
tre outros. 

 
Considerando o valor elevado dos sistemas disponíveis e de suas posteriores atualiza-

ções. 
 

Considerando o contratempo na navegabilidade de alguns sites. 
 
Considerando o tempo randômico, que poderá prejudicar uma melhor negociação no 

certame, pois várias vezes termina o tempo antes que os fornecedores tenham ofertado to-
dos os lances que poderiam ter ofertado. 

 
Considerando que os documentos deverão ser enviados por meio eletrônico de dados 

após a solicitação da Pregoeira, ou de acordo com o encerramento da fase, conforme cláu-
sulas previstas nos editais, demandando maior tempo para conclusão dos processos. 

 
Considerando a necessidade de realização de análise mais detalhada das propostas 

das licitantes em alguns casos, exigindo-se inclusive a apresentação de planilha de custos e 
formação de preços e plano básicos de prestação de serviços. 

 
Considerando a intervenção mais ativa da Pregoeira, com a possibilidade de esclareci-

mentos imediatos durante o pregão presencial, facilidade na negociação de preços, a pro-
moção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatório 
(prevista no art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993), verificação ime-
diata das condições de habilitação e execução da proposta, com convocação de remanes-
centes se houver necessidade, manifestações recursais, proporcionando, desse modo, mai-
or celeridade aos procedimentos, visto em regra, ocorrerem na própria sessão pública, sem 
prejuízo da competição de preços. 
 

Considerando que tem se observado, por meio de acompanhamento de Pregões Eletrô-
nicos, que embora esse tenha sido concebido para agilizar os procedimentos, há uma ex-
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cessiva demora em suas conclusões, dado ao grande volume de empresas que declinam de 
suas propostas o que não ocorre ou ocorre em menor escala na forma presencial. 
 

Considerando que é sabido, e notório, que a realização do pregão, na sua forma eletrô-
nica, tem acarretado alguns sérios problemas para os órgãos públicos, especialmente em 
relação ao cumprimento contratual, por conta, em grande parte, da distância, essa permitida 
na modalidade eletrônica, e desinteresse posterior de licitantes, decorrente daquela, quando 
da adjudicação, vindo a resultar em prejuízo, em diversos aspectos, como econômico, mate-
rial e temporal para o órgão, o mesmo não ocorrendo ou ocorrendo em pequena escala 
quando do pregão na sua forma Presencial, que demanda, e demonstra, maior interesse por 
parte dos participantes, justamente pela necessidade da presença física da licitante, assegu-
rando, geralmente, desta forma, a contratação. 
 

Considerando que o grande desafio de todo gestor público é gerenciar de forma eficien-
te os recursos públicos, frente à demanda social por serviços de qualidade, dada a limitação 
de recursos financeiros disponíveis atualmente para esse fim. 
 

Considerando que para prestar atendimento à população, todo gestor precisa adquirir 
produtos e contratar serviços observando princípios básicos que norteiam as ações dos ges-
tores, como eficiência, economicidade, transparência, impessoalidade, legalidade, celerida-
de processual entre outros, previstos na Constituição Federal de 1988. 

 
Considerando que na Subcláusula Terceira, da Cláusula Décima, do Convênio/MAPA nº 

886045/2019 – Plataforma + Brasil nº 817/2019, prevê a possibilidade de utilização do Pre-
gão Presencial, desde que devidamente justificado. 
 

Entendemos que, salvo melhor juízo, neste momento, a escolha da modalidade pregão 
presencial é a que melhor atinge os objetivos desta Administração, motivo pelo qual sugeri-
mos a sua adoção. 
 
4.5. Não divulgação do orçamento estimado no edital 
 

Nas modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, o inciso II, § 2º do artigo 40 é ta-
xativo quanto a obrigatoriedade do orçamento estimado em planilha de quantitativos e pre-
ços unitários. Tal orçamento compõe como um dos anexos do edital, dele fazendo parte 
integrante. 
 

Já na modalidade pregão o entendimento é objeto de altercação. O artigo 9º da Lei Fede-
ral nº 10.520/02, regra sobre a aplicação subsidiariamente das normas da Lei Federal nº 
8.666/93 à modalidade pregão. Esta aplicação subsidiária será invocada em tudo que a lei 
do pregão deixou de regrar, como exemplo os documentos de habilitação. 
 

A Lei Federal nº 10.520/02 preconiza os elementos que constarão no edital, inexistindo a 
obrigatoriedade de constar no edital o orçamento e planilhas estimadas do custo da contra-
tação. Como a Lei do pregão regula sobre os elementos existente no edital, arreda a inci-
dência das normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 como supramencionado. 
 

O TCU manifestou-se sobre o assunto (jurisprudência): 
 
REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁ-
RIA DA LEI DE LICITAÇÕES. POSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE AQUISIÇÃO 



 

103 

 

DE SERVIÇOS COM ALIENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DISPOSITIVOS 
DO EDITAL. CONTRATO. EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINA-
ÇÕES. 
1. Na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantita-
tivos e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital, devendo 
estar inserido obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao certame. 
Ficará a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveni-
ência de incluir esse orçamento no edital ou de informar, no ato convocatório, a sua 
disponibilidade aos interessados e os meios para obtê-lo.” (Acórdão nº 114/2007, Ple-
nário, rel. Min. Benjamin Zymler). Grifo nosso. 
 

Outro ponto de vista, visualizando o lado da Administração Pública, é a questão da pos-
sibilidade de negociação do preço com a licitante preconizado no inciso XVII, do artigo 4º, da 
Lei Federal nº 10.520/2002: 

 
“XVII – nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o Pregoeiro poderá negociar dire-
tamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.” 

 
Com a divulgação do valor estimado, o dispositivo supra perde sua finalidade. Ora, a lici-

tante sabendo que sua proposta está dentro do estimado, em tese, não se preocupará em 
negociar seu preço com a Pregoeira, pois sabe que a Administração deve contratá-lo com o 
preço apresentado, uma vez que está dentro da estimativa. 

 
Nessa linha, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes cita algumas das vantagens em se omitir o 

valor estimado (FERNANDES, 2009, p. 484-485): 
 

a) inibe a tentativa de a licitante limitar seu preço ao estimado na pesquisa; 
 
b) permite à Pregoeira obter, na fase de lances e na negociação, preços inferiores aos da 
pesquisa; 
 
c) não vincula os preços à época da pesquisa, permitindo à equipe de apoio atualizá-los 
até no dia da própria sessão do pregão. 

 
Assim, sendo a licitação realizada na modalidade pregão, entende-se que não existe 

obrigação legal na divulgação dos valores estimados, mas mera faculdade do gestor públi-
co. 

 
Além disso, o valor estimado pela Administração poderá sofrer suplementação, caso 

comprovado que não reflete mais a realidade do mercado. 
 

Dessa forma, a orientação da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda é pela 
cotação do valor suficiente para arcar com todas as condições exigidas no instrumento con-
vocatório. 

 
Por fim, ratificamos a necessidade ao atendimento de todos os requisitos do instrumento 

convocatório. 
 

5 – DA ENTREGA, DO PRAZO E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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5.1. O local de entrega será na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nos 
horário das 7h45min às 11h45min e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, quando dias 
úteis. 
 

5.1.1. Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora 
também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, compro-
metendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.  
 
5.1.2. As solicitações de fornecimento serão conforme a necessidade do Município, por 
meio de solicitações da Secretaria requisitante, podendo estas serem periódicas ou con-
forme a demanda. 
 
5.1.3. A licitante vencedora ficará obrigada a substituir os materiais recusados pelo Muni-
cípio, observando que o mero recebimento não caracteriza a aceitação do mesmo. 

 
5.2. O prazo de entrega dos materiais não poderá ser superior a 15 (quinze) dias conse-
cutivos, contados após a data de recebimento da nota de empenho e/ou autorização de 
fornecimento. 
 

5.2.1. A cada autorização de fornecimento, a nota de empenho será enviada à licitante 
vencedora via correio eletrônico (e-mail), contendo a indicação dos materiais, quantida-
des, valores, local e prazo de entrega.  
 
5.2.2. Como condição de fornecimento dos materiais durante a vigência da Ata de Regis-
tro de Preços, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação.   
 
5.2.3. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade dos materiais 
solicitados, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital. 
 
5.2.4. Poderá ser emitida Nota de Empenho em substituição ao contrato, nos termos do 
artigo 62, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
5.3 O prazo de validade dos materiais, quando da entrega, deverá corresponder a, no 
mínimo, 80% (oitenta por cento) do prazo de validade total dos mesmos, contando da data 
de fabricação. Deverá estar especificada na embalagem a data de fabricação e o prazo de 
validade. 
 
5.4. Todos os materiais deverão ser entregues em sua embalagem original, rotulada pelo 
fabricante, contendo, no mínimo, os seguintes dados: procedência, lote, data de fabricação, 
fabricante, validade e capacidade de empilhamento. 
 
5.5. Os materiais deverão ser compatíveis com as normas da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas), quando aplicável. 
 
5.6. Não serão aceitos materiais de marca diferente daquela constante na proposta 
vencedora, exceto quando houver fato superveniente e desde que atendidas as seguintes 
condições:  

 
a) o pedido de substituição deverá ser protocolado no Departamento de Compras e 
Licitações do Município, antes da emissão do empenho, acompanhado da comprovação 
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da impossibilidade de entregar a marca previamente aceita, assim como a indicação da 
nova marca;  

 
b) a nova marca deverá possuir qualidade igual ou superior às cotadas inicialmente, 
atender a todas as exigências do edital e, se for o caso, obter parecer favorável de 
acordo com os critérios de avaliação estabelecidos neste edital.  

 
5.6.1. O preço ofertado não será alterado nas substituições da marca do material 
ofertado.  
 
5.6.2. Se a substituição da marca for aprovada, será feito aditamento à Ata de Registro 
de Preços. 

 
6 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
  
6.1. Os materiais deverão atender, no mínimo, às especificações descritas abaixo e as mar-
cas com parecer favorável são as que constam ao lado da especificação técnica: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
MARCAS COM 

PARECER  
FAVORÁVEL 

1 

Abaixador de Língua, confeccionado em madeira, na cor na-
tural, descartável, formato convencional, espessura e largura 
uniformes em toda sua extensão, com aproximadamente 14cm 
de comprimento, 1,4cm de largura e 0,2mm de espessura. Re-
sistente ao manuseio, com superfície lisa e bordas perfeita-
mente acabadas, extremidades arredondadas, sem manchas, 
inodoro. Embalagem com dados de identificação, procedência, 
data de fabricação e validade, nº do lote e registro no Ministério 
da Saúde.   
Apresentação: embalagem com 100 unidades 
 

DALIAN GOO-
DWOOD 
THEOTO 
ESTILO 

2 

Ácido Acético 3%, uso ginecológico, líquido, incolor, emba-
lado com contratampa, tampa rosqueada, com dados de identi-
ficação e procedência, tempo de validade e registro em órgão 
competente.  
Apresentação: frasco com 1 Litro 
 

ANIDROL 

3 

Ácido Gel Condicionador de Esmalte e Dentina a Base de 
Ácido Fosfórico a 37% com Clorexidina. 
Apresentação: embalagem com 3 seringas de 2,5ml 
 

ALLPLAN 

4 

Ácido Peracético 0,2% de Amplo Uso, a base de ácido pe-
racético e peróxido de hidrogênio é indicado para desinfecção 
de artigos semicríticos, como: equipamentos em geral, endos-
cópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebuliza-
dores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, 
acrílico e látex.                                                                   
Apresentação: embalagem plástica com 5 litros 
 

RIOQUÍMICA 

5 Adaptador Universal para Frasco de Soro, dispositivo perfu- RIOPASA 
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rante com dupla ponta. Utilizado para acessar os frascos e 
bolsas de soluções. Com tampas protetoras.                      
Apresentação: unidade 
 

RM DESC 

6 

Adesivo Fotopolimerizável, com Liberação de Flúor, multiu-
so e monocomponente (adesivo e primer) para esmalte e den-
tina com solvente à base de água e etanol ou acetona. 
Apresentação: frasco único com, no mínimo, 5,6ml (6g) 
 

SINGLE BOND 
3M 

7 

Afastador com Controlador de Língua, Autoclável, confec-
cionado em material com força elástica que permite comprimir 
e deformar o arco para diminuir seu tamanho e facilitar sua 
introdução na cavidade bucal. Promove o afastamento dos lá-
bios de forma confortável e segura; Esterilizável em autoclave 
(até 134°C). Composto por: afastador de bochechas com de-
sign do arco principal (afastamento labial) permitindo acesso à 
face vestibular dos arcos dentais sem prejudicar o campo de 
visão do dentista; controlador de língua que possui um disposi-
tivo curvado que permite ao paciente posicionar e controlar 
melhor a língua; duas plataformas de apoio elaboradas e posi-
cionadas para permitir que o paciente relaxe a mordida; duas 
Aletas para acionamento de apoio posicionadas no centro de 
curvatura das conchas que facilitam a inserção, permitindo ao 
profissional segurar e fechar o produto com apenas uma das 
mãos enquanto auxilia na inserção bucal com a outra mão. 
Produto totalmente desmontável para facilitar a desinfecção e 
esterilização. As aletas laterais e o controlador de língua pos-
suem identificação do tamanho do produto para que a seleção 
seja simplificada, além de indicação correta do posicionamento. 
Apresentação: unidade 
 

 

8 

Afastador Labial Autoclavável em poliacetal com pigmento 
branco, fabricado em poliacetal com pigmento branco. Melhora 
a visualização de aplicações e afastamento de tecidos bucais 
em procedimentos odontológicos. Esterilizável em autoclave 
até 134°C.   
Apresentação: unidade 
 

 

9 

Água Destilada, Estéril, Apirogênica  
Apresentação: embalagem plástica com 5 litros 

DENTALTEC 
SSPLUS 
IODONTOSUL 
VIQUIMICA 

10 
Água Destilada, Estéril, Apirogênica.  
Apresentação: embalagem plástica com 250ml 
 

DENTALTEC  
FRESENIUS 

11 

Água Oxigenada 10 Volumes, antisséptico de uso externo, 
líquido incolor, oxidante, acondicionada em frasco branco lei-
toso, perfeitamente vedado, sem vazamento.  
Apresentação: embalagem plástica com 1 litro 
 

FARMAX 
RIOQUIMICA 
AMARAL 

12 Água para Injeção 5ml, solução injetável, estéril, apirogênica. ISOFARMA 
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Apresentação: caixa com 200 flaconetes de 5ml 
 

LINHA MAX 
EUROFARMA 

13 

Agulha Gengival 27G Longa, Descartável, Estéril, com bisel 
tri facetado e cânula siliconizada; cânula altamente flexível, 
canhão centraliza e fixa a agulha; canhão com rosca universal 
para as seringas carpules; agulha apresenta dois protetores 
que formam o estojo plástico da agulha gengival; esterilização 
a oxido de etileno, garantia de esterilidade por 5 anos da data 
de fabricação.  
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

INJEX 
SEPTODONT 
LABOR IMPORT 
 

14 

Agulha Gengival 30G Curta, Descartável, Estéril, com bisel 
tri facetado e cânula siliconizada; cânula altamente flexível, 
canhão centraliza e fixa a agulha; canhão com rosca universal 
para as seringas carpules; agulha apresenta dois protetores 
que formam o estojo plástico da agulha gengival; esterilização 
a oxido de etileno, garantia de esterilidade por 5 anos da data 
de fabricação.  
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

INJEX 
SEPTODONT 
LABOR IMPORT 
 
 

15 

Agulha Hipodérmica 13 x 4,5, Descartável, Estéril, constitu-
ída por:  
1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com 
bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo 
central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, 
isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com 
silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter 
lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos 
da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão per-
feita e segura.  
2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico 
(polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universal-
mente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer 
slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores 
(seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem 
causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso.  
3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado 
internamente de modo a manter a agulha centrada com parte 
disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acopla-
mento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual 
na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na 
agulha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, 
sendo resistente e assegurando a integridade e esterilidade da 
agulha mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterili-
zada em processos que garantam comprovadamente ausência 
de resíduos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico, abertura 
em pétala, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data e validade de este-
rilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número 
do registro do Ministério da Saúde. 

BD 
LABOR IMPORT 
SCANDONG 
WEIGAD 
EMBRAMAC 
SOLIDOR 



 

108 

 

Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

16 

Agulha Hipodérmica 25 x 7, Descartável, Estéril, constituída 
por:  
1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com 
bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo 
central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, 
isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com 
silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter 
lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos 
da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão per-
feita e segura.  
2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico 
(polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universal-
mente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer 
slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores 
(seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem 
causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso.  
3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado 
internamente de modo a manter a agulha centrada com parte 
disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acopla-
mento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual 
na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na 
agulha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, 
sendo resistente e assegurando a integridade e esterilidade da 
agulha mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterili-
zada em processos que garantam comprovadamente ausência 
de resíduos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico, abertura 
em pétala, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data e validade de este-
rilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número 
do registro do Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

BD 
LABOR IMPORT 
SCANDONG 
WEIGAD 
EMBRAMAC 
SOLIDOR 

 17 

Agulha Hipodérmica 25 x 8, Descartável, Estéril, constituída 
por:  
1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com 
bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo 
central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, 
isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com 
silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter 
lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da 
manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita 
e segura.  
2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico 
(polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universal-
mente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer 
slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores 
(seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem 
causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso.  

BD 
LABOR IMPORT 
SCANDONG 
EMBRAMAC 
SOLIDOR 
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3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado 
internamente de modo a manter a agulha centrada com parte 
disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acopla-
mento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual na 
agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na agu-
lha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, sendo 
resistente e assegurando a integridade e esterilidade da agulha 
mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterilizada em 
processos que garantam comprovadamente ausência de resí-
duos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau cirúrgi-
co ou a combinação deste com filme plástico, abertura em pé-
tala, trazendo externamente os dados de identificação, proce-
dência, número de lote, método, data e validade de esteriliza-
ção, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do 
registro do Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

18 

Agulha Hipodérmica 30 x 0,7, Descartável, Estéril, de quali-
dade e precisão. Cânula siliconizada, bisel trifacetado, canhão 
colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. 
Protetor plástico, código EAN nas embalagens unitárias e nas 
caixas das agulhas.   
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

BD 
LABOR IMPORT 
SOLIDOR 

19 

Agulha Hipodérmica 40 x 12, Descartável, Estéril, constituí-
da por:  
1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com 
bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo 
central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, 
isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com 
silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter 
lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos 
da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão per-
feita e segura.  
2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico 
(polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universal-
mente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer 
slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores 
(seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem 
causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso.  
3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado 
internamente de modo a manter a agulha centrada com parte 
disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acopla-
mento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual 
na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na 
agulha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, 
sendo resistente e assegurando a integridade e esterilidade da 
agulha mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterili-
zada em processos que garantam comprovadamente ausência 
de resíduos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico, abertura 

BD 
LABOR IMPORT 
SCANDONG 
WEIGAD 
DESCARPACK 
SOLIDOR 
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em pétala, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data e validade de este-
rilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número 
do registro do Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

20 

Álcool Etílico Hidratado 70°, acondicionado em frasco resis-
tente de cor branca, opaca ou transparente. Embalagem con-
tendo selo do INMETRO, perfeitamente vedada, sem vazamen-
to.  
Apresentação: embalagem com 1 litro 
 

MEGA 
TUPI 
AUDAX 
FACILITA 
SAFRA 

21 

Álcool Etílico Hidratado 96°, 92,8 INPM, acondicionado em 
frasco resistente de cor branca, opaca ou transparente. Emba-
lagem contendo selo do INMETRO, perfeitamente vedada, sem 
vazamento.  
Apresentação: embalagem com 1 litro 
 

MEGA 
TUPI 
AUDAX 
FACILITA 
SAFRA 
 

22 

Algodão em Roletes, fabricado em 100% fibras de algodão, 
formato cilíndrico, com possibilidade de ser esterilizado em gás 
(óxido de etileno) ou também em raio gama, com registro na 
Anvisa. 
Apresentação: pacote com 100 unidades 
 

SOFT PLUS 
ORLANDO 
SS PLUS 

23 

Algodão Hidrófilo, em camadas sobrepostas formando uma 
manta com espessura uniforme, homogênea, macia, cor bran-
ca, isento de impurezas, ácidos e álcalis, alvejante óptico, ami-
do, boa absorção e retenção de líquidos, inodoro, enrolado em 
papel apropriado em toda sua extensão. Embalagem individual, 
contendo dados de identificação e procedência, nº do lote e 
registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com rolo de 500g 
 

EUROMED 
NATHALYA 
MELHORMED 
MEDIHOUSE 

24 
Alicate 139, em Aço Inox.  
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 

25 

Alicate Perfurador Ainsworth, instrumento em aço inoxidável, 
autoclavável, perfura o lençol, com 5 de diâmetro diferentes. 
Indicado para perfurar lençol de borracha (dique de borracha) 
para isolamento absoluto. 
Apresentação: unidade 
 

 

26 

Almotolia 250ml, plástica, clara, com tampa, de uso médico-
hospitalar, confeccionada em plástico ou similar, opaco; bico 
reto e longo com rosca perfeitamente ajustável ao frasco e 
tampa acoplada ao mesmo. Capacidade de 250ml. Resistente 
à desinfecção química. Constar dados de identificação e pro-
cedência, número do lote, cadastro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: unidade 
 

J. PROLAB 

27 Almotolia 250ml, na cor âmbar, plástica, com tampa, de uso  
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médico-hospitalar, confeccionada em plástico ou similar, bico 
reto e longo com rosca perfeitamente ajustável ao frasco e 
tampa acoplada ao mesmo. Capacidade de 250ml. Resistente 
à desinfecção química. Constar dados de identificação e pro-
cedência, número do lote, cadastro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: unidade 
 

28 

Amálgama de Prata, 1 Porção, capsulado, esférica, partículas 
finas, cristalização regular. 
Apresentação: caixa com 50 cápsulas 
 

GS 80 SDI 
 

29 

Amalgama de Prata, 2 Porções, capsulado, esférica, partícu-
las finas, cristalização regular. 
Apresentação: caixa com 50 cápsulas 
 

GS 80 SDI 
 

30 

Amálgama de Prata, 3 Porções, capsulado, esférica, partícu-
las finas, cristalização regular. 
Apresentação: caixa com 50 cápsulas 
 

GS 80 SDI 

31 

Anestésico Injetável Local 20ml à Base de Cloridrato de 
Lidocaína 2% Sem Vasoconstritor. 
Apresentação: frasco com 20ml 
 

HIPOLABOR 

32 

Anestésico Injetável Local a Base de Cloridrato de Articaí-
na + Epinefrina/72mg + 18µg/ampola. Livre de metilparabeno. 
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada 
 

DFL 
ARTICAINE 

33 

Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Lidoca-
ína + Nor-Adrenalina 2%, anestésico a base de Lidocaína 
HCL2% e Hemitartarato de Norepinefrina 1:50.000.  
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada 
 

DENTSPLY 
LINDOSTESIM 

34 

Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Lidoca-
ína 2% + Epinefrina 1:100.000. 
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada 
 

DFL 
ALPHACAINE 

35 

Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Lidoca-
ína 2% + Fenilefrina 1:100.000.  
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada 
 

NOVOCOL 
SSWHITE 

36 

Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Mepiva-
caína HCI 2% + Epinefrina 1:100.000, livre de metilparabeno. 
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada 
 

DFL 

37 

Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Mepiva-
caína HCI 3% Sem Vasoconstritor, livre de metilparabeno. 
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada 
 

DFL 
MEPSV 

38 
Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Priloca-
ína + Feliprissina a 3%, com Vaso Constritor. 
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Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada 
 

39 
Anestésico Tópico Gel a 20% de Benzocaína. 
Apresentação: pote com 12g 
 

DFL 
BENZOTOP 

40 

Apalpador de Pressão com Mola para Acupuntura, com 
Mola em Aço Inox, utilizado para diagnóstico em Auriculotera-
pia. Dimensões: 15,8 x 1,2cm (A x L)  
Apresentação: unidade 
 

 

41 

Atadura de Crepom 10cm x 1,80m (em Repouso), Peso Mí-
nimo 21,56g; composto de 60% de algodão, 28% de poliami-
da, 12% poliéster, 13 fios por cm², conforme norma da ABNT-
NBR 14056. As bordas devem ser devidamente acabadas, evi-
tando desfiamento; Classe tipo I; enrolada uniformemente, em 
forma cilíndrica; embalada em material que garanta sua integri-
dade; indicação em aplicação ortopédica, na fixação de curati-
vos, em terapias compressivas e na prevenção contra contu-
sões em atividades esportivas. O produto deverá ser entregue 
com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 
14056.     
Apresentação: pacote com 12 unidades 
   

NEVE 
MB TEXTIL 
MEDHOUSE 

42 

Atadura de Crepom 15cm x 1,80m (em Repouso), Peso Mí-
nimo 32,70g; composto de 60% de algodão, 28% de poliami-
da, 12% poliéster, 13 fios por cm², conforme norma da ABNT-
NBR 14056. As bordas devem ser devidamente acabadas, evi-
tando desfiamento; Classe tipo I; enrolada uniformemente, em 
forma cilíndrica; embalada em material que garanta sua integri-
dade; Indicação em aplicação ortopédica, na fixação de curati-
vos, em terapias compressivas e na prevenção contra contu-
sões em atividades esportivas. O produto deverá ser entregue 
com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR14056.                                                         
Apresentação: pacote com 12 unidades  
 

NEVE 
MB TEXTIL 
MEDHOUSE 

43 

Atadura de Crepom 6cm x 1,80m (em Repouso), Peso Mí-
nimo 13,30g; composto de 60% de algodão, 28% de poliami-
da, 12% poliéster, 13 fios por cm², conforme norma da ABNT-
NBR 14056. As bordas devem ser devidamente acabadas, evi-
tando desfiamento; classe tipo I; enrolada uniformemente, em 
forma cilíndrica; embalada em material que garanta sua integri-
dade; indicação em aplicação ortopédica, na fixação de curati-
vos, em terapias compressivas e na prevenção contra contu-
sões em atividades esportivas. O produto deverá ser entregue 
com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 
14056.  
Apresentação: pacote com 12 unidades 
 

NEVE 
MB TEXTIL 
MEDHOUSE 

44 
Atadura de Gaze 13 Fios/cm², Hidrófila, Tipo Queijo, 9cm x 
91m, medindo 9cm de largura por 91m de comprimento, na cor 
branca, hidrófila, confeccionada com 13 fios/cm², 100% algo-

NEVE 
MEDBLANC 
MB TEXTIL 
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dão, enrolada de forma contínua, isenta de resíduos, de deter-
gente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis. Adequada ca-
pacidade de absorção. Embalagem contendo dados de identifi-
cação e procedência, prazo de validade, número do lote, regis-
tro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: rolo com 91 metros 
 

MEDPLUS 

45 

Avental Descartável, Manga Longa com Punho Elásti-
co, Não Estéril, uso hospitalar gramatura mínima 30g/m2, 
comprimento mínimo 1,20 metro, manga longa, punho com 
elástico, atóxico, hipoalergênico, abertura para as costas com 
tiras para ajuste na cintura, decote comum rente ao pescoço 
com tiras para ajuste, tamanho único, não estéril. 
Apresentação: pacote com 10 unidades 
 

 

46 

Babeiro Descartável, Uso Odontológico, dupla camada, ca-
mada de polietileno impermeável e de papel absorvente, im-
permeável e absorvente. 
Apresentação: pacote com 100 babeiros 
 

MB 
SSPLUS 

47 
Bola Suíça de 45 cm, para uso em fisioterapia.                                                             
Apresentação: unidade 
 

ARKTUS 

48 

Broca Carbide nº 2 FG, Curta, para alta rotação, não estéril, 
tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio 
(K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 
13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

MK 

KAVO KERR 

49 

Broca Carbide nº 2 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, 
tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio 
(K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 
13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

MK 

KAVO KERR 

50 

Broca Carbide nº 245 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, 
tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio 
(K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 
13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  
                                                              

MK 
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51 

Broca Carbide nº 4 FG, Curta, para alta rotação, não estéril, 
tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio 
(K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 
13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

MK 

KAVO KERR 

52 

Broca Carbide nº 4 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, 
tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio 
(K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 
13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  
 

MK 

KAVO KERR 

53 

Broca Carbide nº 6 FG, Curta, para alta rotação, não estéril, 
tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio 
(K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 
13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  
 

MK 

KAVO KERR 

54 

Broca Carbide nº 6 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, 
tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio 
(K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 
13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  
 

MK 

KAVO KERR 

55 

Broca de Baixa Rotação nº 2 CA, Curta, não estéril, haste 
curta, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 19mm, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

INJECTA 

JOTA 

MAILLEFER 

56 

Broca de Baixa Rotação nº 2 CA, Longa, não estéril, haste 
longa, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 28mm, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  
 

INJECTA 

JOTA 

QUIMIDROL 
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57 

Broca de Baixa Rotação nº 4 CA, Curta, não estéril, haste 
curta, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 19mm, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  
 

INJECTA 

JOTA 

MAILLEFER 

58 

Broca de Baixa Rotação nº 4 CA, Longa, não estéril, haste 
longa, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 28mm, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 
 

INJECTA 

59 

Broca de Baixa Rotação nº 6 CA, Curta, não estéril, haste 
curta, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 19mm, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

INJECTA 

60 

Cabo para Espelho Bucal Plano nº 5, Cromado, cabo para 
espelho bucal cromado, resistente, autoclavável com sistema 
de rosca universal para uso do espelho. 
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 
PREVEN 

61 

Caixa Plástica para Imersão de Instrumental, para pré-
lavagem, com capacidade de 1,5 litros, em plástico transpa-
rente, com tampa e trava. Deve ser resistente. 
Apresentação: unidade 
 

BIOVIS 

62 

Caixa Porta Lâminas, fabricado em polipropileno rígido com 
tampa, que acondicione 50 lâminas. 
Apresentação: unidade 
 

LABOR IMPORT 

63 

Campo Fenestrado 40 x 40cm, Estéril, fabricado em TNT 
com orifício de 6cm, estéril e embalado individualmente. Produ-
to atóxico e hipoalergênico, repele líquidos. Utilizado em pro-
cedimentos localizados. Possui fenestra aproximada de 6cm e 
dobra cirúrgica. Dupla embalagem garantindo a esterilidade até 
o uso. Esterilizado em óxido de etileno.  Uso único. 
Apresentação: embalagem individual 
 

HEALTH QUA-
LITY 
HOSPIFLEX 
BESRFABRIL 

64 
Cânula para Aspiração de Endo, com ponteira. 
Apresentação: unidade 
 

INDUSBELLO 

65 
Cariostático a 12%. 
Apresentação: frasco com 10ml  
 

CARIOSTASUL 
IODONTOSUL 
S&L 

66 Cateter Intravenoso nº 16G, periférico com dispositivo de LABOR IMPORT 
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segurança/proteção, descartável, em poliuretano – 16G, esté-
ril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetado. 
Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície 
lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inser-
ção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro 
hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da 
agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo 
abertura asséptica, contendo externamente dados de identifi-
cação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no 
MS.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

67 

Cateter Intravenoso nº 18G, periférico com dispositivo de 
segurança/proteção, descartável, em poliuretano – 18G, esté-
ril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetado. 
Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície 
lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inser-
ção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro 
hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da 
agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo 
abertura asséptica, contendo externamente dados de identifi-
cação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no 
MS.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

LABOR IMPORT 

68 

Cateter Intravenoso nº 20G, periférico com dispositivo de 
segurança/proteção, descartável, em poliuretano – 20G, esté-
ril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetado. 
Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície 
lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inser-
ção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro 
hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da 
agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo 
abertura asséptica, contendo externamente dados de identifi-
cação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no 
MS.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

NIPRO 
LABOR IMPORT 
LAKHANI 
SOLIDOR 

69 

Cateter Intravenoso nº 22G, dispositivo intravenoso, 22G, 
estéril, atóxico e apirogênico, biocompatível, descartável; pro-
duzido em teflon ou poliuretano com cânula transparente que 
permita inserção firme e controlada; ser flexível, com parede 
fina, lisa e ponta levemente afunilada, com grande poder de 
penetração na pele, sem efeito memória; radiopaco; com câ-
mara de refluxo transparente; trava de segurança da cânula; 
tampa protetora do cateter tipo luer e conector luer-lock trans-
lúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação. Agulha 
siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada 
angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de 
manufatura de aço. Embalagem individual que garanta a esteri-
lidade e abertura asséptica, em pétala, contendo dados de 

NIPRO 
LABOR IMPORT 
LAKHANI 
SOLIDOR 
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identificação, procedência, data de esterilização e prazo de 
validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

70 

Cateter Intravenoso nº 24G, dispositivo intravenoso, 24G, 
estéril, atóxico e apirogênico, biocompatível, descartável; pro-
duzido em teflon ou poliuretano com cânula transparente que 
permita inserção firme e controlada; ser flexível, com parede 
fina, lisa e ponta levemente afunilada, com grande poder de 
penetração na pele, sem efeito memória; radiopaco; com câ-
mara de refluxo transparente; trava de segurança da cânula; 
tampa protetora do cateter tipo luer e conector luer-lock trans-
lúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação. Agulha 
siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada 
angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de 
manufatura de aço. Embalagem individual que garanta a esteri-
lidade e abertura asséptica, em pétala, contendo dados de 
identificação, procedência, data de esterilização e prazo de 
validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

NIPRO 
LABOR IMPORT 
LAKHANI 
SOLIDOR 
 

71 

Cateter Nasal para Oxigênio, Descartável, Adulto, Tipo 
Óculos, formato anatômico, estéril em processo que garanta 
ausência de resíduos tóxicos, apirogênico, confeccionado em 
polivinil atóxico e flexível, contendo, em sua extremidade, dis-
positivo de silicone (dois dentes de garfo) que se adaptam nas 
narinas, com fixação sobre as orelhas como óculos; conector 
universal para adaptação perfeita ao tubo condutor de oxigê-
nio. Embalagem individual com abertura asséptica em pétala. 
Constar dados de identificação, procedência, data de validade, 
nº do lote e registro no Ministério da Saúde; de acordo com 
NBR 13.386. Estar de acordo com o código de defesa do con-
sumidor. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

EMBRAMED 
MEDSONDA 
BIOSANI 
BIOBASE 

72 

Cimento Cirúrgico, periodontal sem eugenol, isento de sabor 
e odor, não libera calor, dureza resiliente e resistente a fratu-
ras e rupturas. Compatível com o uso em resinas e não adere 
à espátula. 
Apresentação: 1 bisnaga com 90g base e 1 bisnaga com 90g 
catalizador 
 

PERICEM TE-
CHINEW 
HIDROC 
 

73 

Cimento Obturador Provisório, massa provisória para fe-
chamento temporário de cavidades dentais em tratamentos 
restauradores e endodônticos prevenindo contaminações. 
Apresentação: pote com 25g 
 

ALLPLAN 

74 

Clorexidina Degermante 2%, com tensoativos, para antissep-
sia da pele no pré-operatório.  
Apresentação: frasco com 100ml 
 

RIOQUÍMICA 
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75 

Clorexidina Solução Alcoólica 0,5% para desinfecção e lava-
gem das mãos.  
Apresentação: frasco com 1 litro 
 

RIOQUÍMICA 

76 
Clorexidina Solução Aquosa 0,2%. 
Apresentação: frasco com 1 litro 
 

RIOQUÍMICA 

77 

Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, 
GG, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de es-
pessura, revestido de E.V.A. Tamanho GG. Cor Branca. Amar-
ras em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de aces-
so à traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e 
ventilação da nuca, Identificação do tamanho por código de cor 
visível a distância padrão ABNT.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

78 

Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, 
G, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espes-
sura, revestido de E.V.A. Tamanho G. Cor Verde. Amarras em 
velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à tra-
queia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventilação 
da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível a 
distância padrão ABNT.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

79 

Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, 
M, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espes-
sura, revestido de E.V.A. Tamanho M. Cor Laranja. Amarras 
em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à 
traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventila-
ção da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível 
a distância padrão ABNT.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
  

ORTOCENTER 
MARIMAR 

80 

Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, 
P, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espes-
sura, revestido de E.V.A. Tamanho P. Cor Azul Royal. Amarras 
em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à 
traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventila-
ção da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível 
a distância padrão ABNT.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

81 

Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, 
Pediátrico, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm 
de espessura, revestido de E.V.A. Tamanho Pediátrico. Cor 
Azul Claro. Amarras em velcro. Possui suporte mentoniano e 
abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos, abertura 
para palpação e ventilação da nuca, Identificação do tamanho 
por código de cor visível a distância padrão ABNT.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 

ORTOCENTER 
MARIMAR 
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82 

Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, 
PP, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de es-
pessura, revestido de E.V.A. Tamanho PP. Cor Lilás. Amarras 
em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à 
traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventila-
ção da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível 
a distância padrão ABNT.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

83 

Coletor para Material Perfurocortante, Capacidade 13 Li-
tros, caixa confeccionada em material rígido, incinerável e re-
sistente a perfurações em condições de uso e descarte, sem 
que ocorra transfixação, acompanhada de saco plástico resis-
tente e bandeja coletora de papelão encerado. Resistente à 
queda, mantendo sua integridade com relação à montagem e 
fechamento, isento de ruptura, deformação ou perfuração, com 
sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manu-
seio, com orientações de uso do fabricante colocadas de forma 
que permita fácil visualização e compreensão em cada coletor. 
Alça de transporte, resistente e fixa ao coletor. Fabricado con-
forme exigido pela norma da ABNT/NBR 13.853/97. Embala-
gem com dados de identificação e procedência, data de fabri-
cação e prazo de validade, número do lote. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

DESCARPACK 
RMDESC 
CARTOON 
DESCARBOX 

84 

Coletor para Material Perfurocortante, Capacidade 7 Litros, 
caixa confeccionada em material rígido, incinerável e resistente 
a perfurações em condições de uso e descarte, sem que ocorra 
transfixação, acompanhada de saco plástico resistente e ban-
deja coletora de papelão encerado. Resistente à queda, man-
tendo sua integridade com relação à montagem e fechamento, 
isento de ruptura, deformação ou perfuração, com sistema de 
abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, com ori-
entações de uso do fabricante colocadas de forma que permita 
fácil visualização e compreensão em cada coletor. Alça de 
transporte, resistente e fixa ao coletor. Fabricado conforme 
exigido pela norma da ABNT/NBR 13.853/97. Embalagem com 
dados de identificação e procedência, data de fabricação e 
prazo de validade, número do lote. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

DESCARPACK 
RMDESC 
CARTOON 
DESCARBOX 
VIVABOX 

85 

Compressa Cirúrgica de Campo Operatório, 45 x 50cm, 
material: algodão, dimensões: 45 x 50cm, cor: branca, caracte-
rísticas adicionais: 4 camadas, 15 fios/cm², bordas acabadas 
em ponto overloque, retangular, com alça, cantos arredonda-
dos. 
Apresentação: pacote com 50 unidades 
 

NEVE 
CLEAN 
MB TEXTIL 
AMERICA 

86 
Compressa de Gaze 7,5 x 7,5cm, 8 Dobras, 13 Fios/cm², 
material 100% algodão, hidrófilas, 13 fios, com 8 dobras, esté-

MB TEXTIL 
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ril, (7,5cm x 7,5cm), características adicionais: isenta de ami-
do, após esterilização deverá manter capacidade de absorção 
de líquidos, 8 dobras com 13 fios/cm². 
Apresentação: pacote com 500 unidades  
 

87 

Creme de Barreira para Proteção de Pele, é uma barreira de 
pele de secagem rápida, solução líquida em spray transparen-
te e respirável. É utilizado para proteger a pele danificada.  
Apresentação: frasco com 28ml      
 

 

88 
Creme Dental 50g, Mínimo 1.000ppm de Flúor.  
Apresentação: bisnaga com 50g 
 

COLGATE 

89 
Creme Dental 90g, Mínimo 1.000ppm de Flúor.  
Apresentação: bisnaga com 90g 
 

COLGATE 

90 

Cuba Rim, 700ml, Aço Inox, com dimensões aproximadas de 
26 x 12 x 6cm e capacidade de 700ml. 
Apresentação: unidade 
 

ARTINOX 
FAVA 

91 
Cunha de Madeira, sortida, colorida, anatômica. 
Apresentação: embalagem com 100 unidades 
 

PREVEN 

92 

Curativo Alveolar, consistência de fibra que proporciona uma 
boa adesão à cavidade, com própolis, iodofórmio e cera de 
abelha e espessante.  
Apresentação: frasco com 10g 
 

ALVEOLAN 
ALVEOLEX 
BIODIN 

93 

Curativo de Alginato com Cálcio e Sódio, Placa de 10 x 
10cm, curativo estéril, constituído por polímero natural de algi-
nato de cálcio e sódio, composto por unidades monoméricas de 
ácido α-L-gulurônico e ácido β-D-manurônico, embalado em 
envelope grau cirúrgico. Indicado para feridas exsudativas, com 
sangramento, limpas ou infectadas, agudas ou crônicas, super-
ficiais ou profundas. Alto poder de absorção, promove hemos-
tasia e remoção integra/atraumática. 
Apresentação: unidade 
 

 

94 

Curativo de Alginato de Cálcio com Prata, placa de 10 x 
10cm, curativo estéril, composto por alginato de cálcio, carbo-
ximetilcelulose (CMC) e um complexo de prata iônica. As fibras 
de alginato e CMC quando em contato com o exsudato formam 
um gel hidrofílico e não aderente que proporciona um meio 
úmido sobre a superfície da ferida, promovendo o desbrida-
mento autolítico e absorvendo o exsudato, permitindo a remo-
ção sem trauma, com pequeno ou nenhum dano para o tecido 
recém-formado criando, desse modo, um meio adequado para 
o processo de cicatrização  
Apresentação: unidade. 
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95 

Curativo de Hidrofibra Estéril, Placa de 10 x 10cm, curativo 
de hidrofibra antimicrobiano, estéril, macio, composto por car-
boximetilcelulose sódica e prata. Curativo super absorvente, 
capaz de capturar os micro-organismos presentes no leito da 
ferida. 
 Apresentação: unidade 
 

 

96 

Curativo Hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio, em gel 
hidratante e absorvente para feridas, não estéril, composto de 
alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica, num 
excipiente aquoso, transparente e viscoso. Composto também 
propilenoglicol, ácido bórico, idantoina, sorbato de potássio e 
trietanolamina. 
Apresentação: tubo com 85g 
 

CONVATEC 

97 

Dedeira de Borracha para Amálgama, fabricado em borra-
cha. Indicado para triturar manualmente amalgama.                      
Apresentação: unidade 
 

 

98 

Detergente Desincrustante a Base de Ácido Fosfórico, so-
lução ácida a base de ácido fosfórico, desenvolvida para remo-
ção de manchas e oxidações de instrumentos. Revitaliza, de-
sincrusta, e devolve o brilho a materiais em aço inoxidável, 
aumenta a vida útil e eficiência do material. Indicado para re-
moção de manchas e oxidações de material em aço inoxidável; 
grandes superfícies como: área interna de autoclaves, remove 
as incrustações causadas pela presença de minerais no vapor 
de água.  
Apresentação: frasco com 1 litro 
 

SUG CLEAN 
DFL 

99 

Detergente Enzimático 4 Enzimas, com pH neutro: atóxico, 
não irritante para a pele e mucosas (comprovado por laudo de 
laboratórios oficiais ou credenciados), não corrosivo e biode-
gradável, com pelo menos 04 (quatro) enzimas - protease, ami-
lase, carbohidrase e lípase, utilizado para remover sangue e 
fluídos corpóreos de materiais de aço inoxidável, látex, silicone, 
PVC, vidraria, fibroscópios, etc., agindo em rugosidades, fissu-
ras, ranhuras, articulações e luz dos objetos. Deve possibilitar o 
uso manual e em lavadoras automáticas e ultrassônicas, não 
espumante, apresentando eficácia na ação seguindo-se as 
instruções de diluição do fabricante. Embalagem resistente, 
trazendo externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de fabricação, prazo de validade e núme-
ro de registro no Ministério da Saúde. O fabricante deve decla-
rar as concentrações enzimáticas, modo de preparo da solução 
de uso, prazo de validade desta solução e tempo de imersão 
dos objetos de trabalho. 
Apresentação: frasco com 1 litro 
 

RYOZIME 
RIOQUÍMICA 
PODEROSO 
KELLDRIN 

100 
Disco para Acabamento de Resina Granulação Fina, discos 
de ½”. 

3M 
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Apresentação: pacote com 30 discos 
 

101 

Dispositivo Intravenoso Periférico de Curta Permanência, 
nº 23, Tipo Scalp, comprimento mínimo 28cm (tolerância de 
cm para + ou -), com tubo flexível medindo no mínimo 28cm de 
comprimento, sem dobraduras, com transparência que permita 
visualização do fluido e eventuais bolhas. Asa para empunha-
dura anatômica, flexível, que permita firmeza no manuseio e 
segurança na fixação ao paciente. Conector (fêmea) tipo luer 
universal, que permita perfeita adaptação a equipos, seringas 
etc..., cânula polida, isenta de aspereza, siliconizada, com lú-
men limpo sem matéria estranha, bisel trifacetado, afiado, que 
permita perfeito deslizamento no vaso e facilidade de punção; 
embalagem individual em papel grau cirúrgico que permita 
transferência asséptica, abertura em pétala; capaz de assegu-
rar a esterilidade do produto durante o transporte, armazena-
mento até o momento do uso, contendo dados de identificação, 
procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e re-
gistro no Ministério da Saúde, diferenciando o número por cor 
padronizada de acordo com NBR 9753. Validade não inferior a 
36 meses a contar da data da entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

EMBRAMED 
LABOR IMPORT 
SHANDONG 
PHARMATEX 

102 
EDTA Trissódico Líquido, solubilidade 30% e pH entre 7 e 8. 
Apresentação: frasco com 20ml 
 

BIODINAMICA 

103 

Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensida-
de Extra Forte, 20cm.  
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

104 

Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensida-
de Forte, 20cm. 
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

105 

Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensida-
de Leve, 20cm. 
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

106 

Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensida-
de Moderada, 20cm. 
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

107 

Equipo Macrogotas com Injetor Lateral e Respiro, para infu-
são de soluções parenterais, com ponta perfurante de acordo 
com as normas internacionais (ISO), proporcionando menor 
esforço de introdução, garantindo multiplicidade de uso em 
qualquer recipiente; respiro ou válvula de ar (localizado na par-
te superior da câmara gotejadora); filtro de partículas e injetor 
lateral em Y destinado à aplicação injeções de medicamento, 
através da introdução de agulhas na membrana auto cicatrizan-
te, além disso, o equipo apresenta um suporte para dedos que 

EMBRAMED 
TKL 
ANHUI 
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atende a NR 32, confeccionado em borracha cicatrizante; câ-
mara de gotejamento flexível e transparente com filtro de 15 
micra, e gotejador ajustado para 20 gotas igual a 1ml, tubo em 
PVC e/ou polietileno flexível e transparente medindo, no míni-
mo, 1,40m, com pouco efeito memória, injetor lateral com bor-
racha auto cicatrizante atóxica livre de látex; pinça rolete de 
alta precisão; conector com sistema preciso e universal de en-
caixe, com protetor que permita a retirada do ar sem qualquer 
risco de contaminação. Embalagem individual com selagem 
perfeita, que permita abertura asséptica, contendo dados de 
identificação, fabricação, esterilização, prazo de validade, nú-
mero do lote, registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade  
 

108 

Equipo Macrogotas para Nutrição Enteral, com ponta perfu-
rante de acordo com as normas internacionais (ISO), proporci-
onando menor esforço de introdução, garantindo uso em frasco 
ou bolsa de alimentação; respiro ou válvula de ar (localizado na 
parte superior da câmara gotejadora); câmara de gotejamento 
flexível, transparente e inodoro, tubo em PVC, atóxico, flexível, 
na cor azul medindo, no mínimo, 1,50m, com pinça rolete de 
alta precisão para controle de gotejamento; conector com sis-
tema escalonado, específico para nutrição enteral, com protetor 
que permita a retirada do ar sem qualquer risco de contamina-
ção. Embalagem individual com selagem perfeita, que permita 
abertura asséptica, contendo dados de identificação, fabrica-
ção, esterilização, prazo de validade, número do lote, registro 
no Ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade  
 

RMDESC 
LABOR 

109 

Escova Cervical, com ponta protegida, composta de haste 
plástica cilíndrica com 16cm e cerdas de nylon com formato 
levemente cônico com 2cm de comprimento, no total 18cm. As 
cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos 
da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas 
cerdas da base do cone, de 0,7cm e o diâmetro menor, corres-
pondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5cm. Na extremi-
dade da cerda há a aplicação de resina para proteção da ponta 
da escova. 
Apresentação: embalagem com 100 unidades 
 

KOLPLAST 
ADLIN 

110 
Escova de Aço para Limpar Brocas em inox. 
Apresentação: unitário 
 

IODONTOSUL 

111 

Escova de Cerdas Macias, tipo escova de unhas; escova de 
cerdas macias em nylon com cabo de base plástica para lavar 
e escovar sem agredir a pele. 
Apresentação: unidade 
 

CONDOR 

112 
Escova Dental Adulto com Cerdas Extra Macias de nylon, 
com 4 fileiras de tufos, contendo de 34 a 38 tufos de cerdas, 

CONDOR 
MEDFIO 
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aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, 
cabeça arredondada ou triangular; cabo opaco reto ou anatô-
mico medindo, no mínimo, 16cm e, no máximo, 18cm com em-
punhadura. 
Apresentação: unidade 
 

KOVACS 

113 

Escova Dental Infantil com Cerdas Extra Macias, cerdas 
macias de nylon, com 3 a 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos 
de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma 
altura, cabeça arredondada ou triangular; cabo opaco reto ou 
anatômico medindo, no mínimo, 14cm e, no máximo, 16cm 
com empunhadura. 
Apresentação: unidade 
 

CONDOR 
MEDFIO 
KOVACS 

114 

Escova Interdental Extrafina, cilíndrica, para limpeza dos 
espaços interdentais e remoção de placa bacteriana. 
Apresentação: pacote com 10 unidades 
 

MORELLI 

115 

Escova Robinson para Profilaxia, com cerdas brancas, ma-
cia, forma de taça. 
Apresentação: unidade 
 

PREVEN 

116 

Esfigmomanômetro Aneróide, Adulto com Fecho Metálico, 
manguito insuflável com borracha vulcanizada com duas saí-
das, entre o manômetro aneróide, válvula e pêra, confecciona-
da em nylon antialérgico, isento de látex; manômetro com pro-
teção de escala por vidro; graduação em mmHg com 0 (Míni-
mo) e 300 (máximo; manguito e pera fabricados sem emendas 
de subpeças; pêra insufladora fabricada em borracha vulcani-
zada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço 
inox; válvula fabricada em metal cromado e com presilha de 
metal; braçadeira confeccionada em nylon antialérgico e tra-
tamento impermeável, com fecho de metal, nas cores preta ou 
azul marinho. Registro no Ministério da Saúde e Selo da porta-
ria e verificação do INMETRO impresso no mesmo. 
Apresentação: unidade 
 

SOLIDOR 
LABOR IMPORT 

117 

Esfigmomanômetro Aneróide, Infantil com Fecho em 
Velcro, manguito insuflável com borracha vulcanizada com 
duas saídas entre o manômetro aneróide, válvula e pêra, con-
feccionada em nylon antialérgico, isento de látex; manômetro 
com proteção de escala por vidro; graduação em mmHg com 0 
(mínimo) e 300 (máximo; manguito e pêra fabricados sem 
emendas de subpeças; pera insufladora fabricada em borra-
cha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera 
em aço inox; válvula fabricada em metal cromado; braçadeira 
confeccionada em nylon antialérgico e tratamento impermeá-
vel, com fechamento em velcro, nas cores preta ou azul mari-
nho. Registro no Ministério da Saúde e Selo da portaria e veri-
ficação do INMETRO impresso no mesmo. 
Apresentação: unidade 

PREMIUN 
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118 

Esfigmomanômetro Aneróide, Obeso com Fecho em 
Velcro, manguito insuflável com borracha vulcanizada com 
duas saídas entre o manômetro aneróide, válvula e pêra, con-
feccionada em nylon antialérgico, isento de látex; manômetro 
com proteção de escala por vidro; graduação em mmHg com 0 
(mínimo) e 300 (máximo; manguito e pêra fabricados sem 
emendas de subpeças; pera insufladora fabricada em borracha 
vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera em 
aço inox; válvula fabricada em metal cromado; braçadeira con-
feccionada em nylon antialérgico e tratamento impermeável, 
com fechamento em velcro, nas cores preta ou azul marinho. 
Registro no Ministério da Saúde e Selo da portaria e verificação 
do INMETRO impresso no mesmo. 
Apresentação: unidade                       
                                                          

PREMIUM 

119 

Esparadrapo em Tecido de Algodão Impermeável Branco, 
10cm x 4,5m, isento de látex, medindo 10cm de largura por 
4,5m de comprimento, cor branca, confeccionado em tecido 
100% algodão, resina adesiva à base de borracha natural, dis-
tribuída uniformemente, com excelente adesão e qualidade, 
isento de impurezas e substâncias alérgicas, com bordas devi-
damente acabadas, enrolado em carretel plástico com prote-
ção. Embalagem com dados de identificação, procedência, 
data de fabricação e validade, nº do lote, registro no Ministério 
da Saúde. 
Apresentação: rolo com 4,5 metros 
 

MISSNER 

120 

Espátula de Ayres em Madeira, para uso ginecológico, con-
feccionada em madeira, na cor natural, descartável, formato 
convencional. Resistente ao manuseio, com superfície lisa e 
bordas perfeitamente acabadas, inodora, com espessura e 
largura uniformes em toda sua extensão. Embalagem conforme 
praxe do fabricante, contendo dados de identificação, proce-
dência, data de fabricação e validade, nº do lote e registro no 
Ministério da Saúde.  
Apresentação: pacote com 100 unidades 
 

ESTILO 
STERN MED 
LABOR IMPORT 
DALIAN 
THEOTO 

121 

Espátula de Resina em Titânio, Calcador Bolinha, espátula 
para resina com ponta ativa de titânio. Aço AISI420. Ponta com 
banho de titânio. Com ponta dourada. Indicada para inserção 
de material de forramento na dentina e espátula de manipula-
ção.  
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 

122 

Espátula para Resina nº 1, Dupla, com Revestimento em 
Titânio, espátula para resina com ponta ativa de titânio. Aço 
AISI420. Ponta com banho de titânio. Com ponta dourada. In-
dicada para inserção de material de forramento na dentina e 
espátula de manipulação.  
Apresentação: unidade 

GOLGRAN 
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123 

Espátula para Resina nº 5, com Revestimento em Titânio, 
espátula de aço inoxidável antiaderente com pontas revestidas 
de titânio e autoclavável. 
Apresentação: unidade 
 

PRISMA 
GOLGRAN 

124 

Espátula para Resina nº 9, com Revestimento em Titânio, 
espátula para resina com ponta ativa de titânio. Aço AISI420. 
Ponta com banho de titânio. Com ponta dourada. Indicada para 
inserção de material de forramento na dentina e espátula de 
manipulação.  
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 

125 

Espéculo Vaginal Descartável, Não Lubrificado, G, Modelo 
Collins, em poliuretano, estéril; formato anatômico, bordas 
lisas e regulares, atraumático; dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta), em poliestireno de alto impacto, indeformável, com 
abertura suave, milimétrica e sem ruídos, para execução de 
exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme 
poliéster/polietileno, com abertura asséptica, em pétala. Cons-
tar dados de identificação, procedência, data e prazo de vali-
dade de esterilização, número do lote, registro no Ministério da 
Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ADLIN 
GYNUS 
KOLPLAST 

126 

Espéculo Vaginal Descartável, Não Lubrificado, M, Modelo 
Collins, em poliuretano, estéril; formato anatômico, bordas 
lisas e regulares, atraumático; dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta), em poliestireno de alto impacto, indeformável, com 
abertura suave, milimétrica e sem ruídos, para execução de 
exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme 
poliéster/polietileno, com abertura asséptica, em pétala. Cons-
tar dados de identificação, procedência, data e prazo de vali-
dade de esterilização, número do lote, registro no Ministério da 
Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ADLIN 
GYNUS 
KOLPLAST 

127 

Espéculo Vaginal Descartável, Não Lubrificado, P, Modelo 
Collins, em poliuretano, estéril; formato anatômico, bordas 
lisas e regulares, atraumático; dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta), em poliestireno de alto impacto, indeformável, com 
abertura suave, milimétrica e sem ruídos, para execução de 
exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme 
poliéster/polietileno, com abertura asséptica, em pétala. Cons-
tar dados de identificação, procedência, data e prazo de vali-
dade de esterilização, número do lote, registro no Ministério da 
Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ADLIN 
GYNUS 
KOLPLAST 

128 
Espelho Bucal Plano nº 3, em Aço Inox, com suporte confec-
cionado em aço inoxidável sem movimento de alavanca, isento 
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de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de mo-
delo universal, com boa visibilidade em primeiro plano, imagem 
frontal de precisão e sem manchas. O material deve ser resis-
tente à esterilização química, sem perder o poder de reflexão 
ou embaçar. Trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, validade e número de registro no 
ministério da Saúde.  
Apresentação: embalagem com 12 unidades 
 

129 

Espelho Bucal Plano nº 5, em Aço Inox, com suporte confec-
cionado em aço inoxidável sem movimento de alavanca, isento 
de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de mo-
delo universal, com boa visibilidade em primeiro plano, imagem 
frontal de precisão e sem manchas. O material deve ser resis-
tente à esterilização química, sem perder o poder de reflexão 
ou embaçar. Trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, validade e número de registro no 
ministério da Saúde.  
Apresentação: embalagem com 12 unidades 
 

SS PLUS 
BARASCH 
PHARMAINOX 

130 

Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolisada Liofilizada, 
embalada em blister individual; esterilizada por irradiação; sem 
contra indicações; absorvível; sem riscos de intolerância. 
Apresentação: caixa com 10 unidades 
 

HEMOSPOM  
MAQUIRA 

131 

Extirpador de Nervos, Sortido, de 25mm em Aço Inox, Ins-
trumento em aço, farpado, pré-esterilizado para canais mais 
amplos e retos. Com 25mm de comprimento. Utilização manu-
al. Utilizado para remoção de tecidos moles, nervos.  
Apresentação: embalagem com 10 unidades 
 

INJECTA 

132 

Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade 
Extra Forte, com 1,5 metros.                                                                                
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

133 

Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade 
Forte, com 1,5 metros.                                                                              
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

134 

Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade 
Leve, com 1,5 metros.                                                                               
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

135 

Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade 
Moderada, com 1,5 metros.                                                                                
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

136 
Fio Dental 25 Metros. 
Apresentação: unidade 
 

PREVEN 
MEDFIO 



 

128 

 

137 
Fio Dental 500 Metros. 
Apresentação: unidade 
 

PREVEN 
MEDFIO 

138 

Fio para Sutura Monofilamento 2-0 com Agulha 3,5cm, agu-
lha 3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o cor-
te até o final da sutura. Fio não Absorvível, estéril, preto, 45cm, 
resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao 
manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embala-
gem individual, esterilizado em processo que garanta compro-
vadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apro-
priado para seu acondicionamento, que o mantenha absoluta-
mente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, cons-
tando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua 
portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabri-
cação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote 
e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

SHALON 

139 

Fio para Sutura Monofilamento 3-0, com agulha 2,0, agulha 
3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o corte 
até o final da sutura. Fio não absorvível, estéril, preto, 45cm, 
resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao 
manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embala-
gem individual, esterilizado em processo que garanta compro-
vadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apro-
priado para seu acondicionamento, que o mantenha absoluta-
mente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, cons-
tando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua 
portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabri-
cação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote 
e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

SHALON 
DONATI 

140 

Fio para Sutura Monofilamento 4-0, com agulha 2,0, agulha 
3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o corte 
até o final da sutura. Fio não absorvível, estéril, preto, 45cm, 
resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao 
manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embala-
gem individual, esterilizado em processo que garanta compro-
vadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apro-
priado para seu acondicionamento, que o mantenha absoluta-
mente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, cons-
tando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua 
portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabri-
cação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote 
e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

SHALON 
DONATI 

141 
Fio para Sutura Monofilamento 5-0, com agulha 2,0, agulha 
3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o corte 
até o final da sutura. Fio não absorvível, estéril, preto, 45cm, 

SHALON 
DONATI 
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resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao 
manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embala-
gem individual, esterilizado em processo que garanta compro-
vadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apro-
priado para seu acondicionamento, que o mantenha absoluta-
mente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, cons-
tando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua 
portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabri-
cação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote 
e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

142 

Fio para Sutura Seda 3-0, com agulha 1,7cm, ângulo 180º, 
½ encastoada, tipo triangular, agulha para sutura com fio de 
seda na forma triangular com comprimento de 1,7cm, ângulo 
de 180°, 1/2 encastoada em um fio de 45cm, com número ci-
rúrgico 3.0. Fio de sutura não absorvível, orgânica (fibroína) 
biodegradável, proporcionando segurança e evitando o trans-
porte de microrganismos pelo corpo da sutura. Fio multifila-
mentar, trançado de origem animal. Utiliza agulhas cirúrgicas 
de corte reverso, em aço inoxidável qualidade formulado es-
pecificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobra-
mento sem quebrar. Possuem estrias longitudinais que au-
mentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas. Proporcio-
na segurança e evita o transporte de micro-organismo pelo 
corpo da sutura. 
Apresentação: embalagem com 24 unidades 
 

SHALON 
 

143 

Fio para Sutura Seda 3.0, com agulha 2,0, agulha 3/8 de cír-
culo. Fio de seda preto, não reabsorvível, estéril, resistente, 
sem efeito de memória, com agulha em aço inox. Embalagem 
individual, esterilizado em processo que garanta comprovada-
mente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado 
para seu condicionamento, que o mantenha absolutamente 
íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, constando 
em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua portu-
guesa, dados de identificação, procedência, data de fabrica-
ção, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote e 
registro no Ministério da Saúde.  
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

SHALON 
 

144 

Fita Adesiva Hospitalar (Crepe) 16mm x 50m, com dimensão 
de 16mm de largura por 50m de comprimento, confeccionada 
em duas faces, sendo o dorso em papel crepado, tratado e 
passível de escrita, e a outra face em massa adesiva à base de 
borracha natural e resina, cor bege, com boa adesão e resis-
tente. Embalada individualmente e acondicionada em embala-
gem plástica, contendo dados de identificação, procedência, 
validade e nº do lote. 
Apresentação: rolo com 50 metros 
 

MISSNER 
CREMER 
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145 

Fita Adesiva para Autoclave 19mm x 30m, fita adesiva ter-
mo resistente, específica para autoclave, dotada de dorso de 
papel crepado com marcação termo sensível, em forma de 
listras, distribuídas paralelamente equidistantes. Estas listras 
se apresentam impressas com tinta especial de tonalidade 
mais clara que a fita, que em contato com a temperatura no 
processo de esterilização por autoclavagem, adquire cor escu-
ra (marrom ou preta), identificando desta forma, materiais 
submetidos ao processo de esterilização. A outra superfície 
deverá ser impregnada de substância adesiva formada a base 
de materiais que resistam à umidade e às condições térmicas 
do processo de esterilização, ou seja, 132º.  
Apresentação: rolo com 30 metros 
 

MISSNER 
MASTERFIX 
POLITAPE 

146 

Fita Micropore 2,5cm x 10m, fita cirúrgica hipoalérgica, me-
dindo 2,5cm de largura por 10m de comprimento, fita confecci-
onada em tecido-não-tecido, cor branca, com massa adesiva 
acrílica, em um dos lados, distribuída uniformemente em toda 
extensão, hipoalergênica, excelente adesão, inclusive em pre-
sença de pilosidade, resistente, não desfiar no momento do 
corte manual, nem durante a permanência na pele, isenta de 
impurezas, enrolada em carretel. Embalagem individual em 
acrílico. Constar dados de identificação e procedência, tempo 
de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: rolo com 10 metros 
 

MISSNER 
 

147 

Fita Micropore 5cm x 10m, fita cirúrgica hipoalérgica, medindo 
5cm de largura por 10m de comprimento, fita confeccionada 
em tecido-não-tecido, cor branca, com massa adesiva acrílica, 
em um dos lados, distribuída uniformemente em toda extensão, 
hipoalergênica, excelente adesão, inclusive em presença de 
pilosidade, resistente, não desfiar no momento do corte manu-
al, nem durante a permanência na pele, isenta de impurezas, 
enrolada em carretel. Embalagem individual em acrílico. Cons-
tar dados de identificação e procedência, tempo de validade, nº 
do lote e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: rolo com 10 metros 
 

MISSNER 
 

148 

Fita para Isolamento Dental, isolante de uso odontológico. 
Produzido em material inerte e maleável, a fita se molda ao 
dente protegendo-o contra agressões indesejadas. Isolamento 
dos dentes adjacentes contra ácidos, outros reagentes, adesi-
vos ou resinas compostas. 
Apresentação: unidade 
 

 

149 

Fixador Citológico, composto de álcool etílico extrafino (95%), 
carbowax (2,5%) e propelente, indicado para fixação de esfre-
gaços celulares em lâmina, produto inofensivo à camada de 
ozônio (não contém CFC); borrifador de acionamento fácil, su-
ave e uniforme, sem apresentar vazamentos; tampa perfeita-
mente ajustável. Embalagem com dados de identificação e 

ADLIN 
KOLPLAST 
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procedência, data de fabricação, prazo de validade, número do 
lote e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: frasco com 100ml 
 

150 

Fixador para Raio X, Uso Odontológico, solução fixadora 
para radiografia pronta para uso em processo manual. Deven-
do trazer externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote e validade. O produto deve seguir a NR-32. 
Apresentação: frasco com 475ml 
 

CARESTREAM 
KODAK 

151 

Flúor Gel 2% de Fluoreto de Sódio Neutro para Aplicação 
Tópica. 
Apresentação: frasco com 200ml 
  

DFL 
IODONTOSUL 
S&L 

152 

Flúor Gel Acidulado a 1,23%, de flúor fosfato acidulado (FFA) 
com concentração de 1,23% de F-, PH ácido. Sabores de tutti-
frutti, menta ou chocolate. 
Apresentação: frascos com 200ml 

 

S&L 

153 

Fluxômetro 0-15 LPM Fêmea para Oxigênio, confeccionado 
em Corpo de latão cromado; Bilhas em policarbonato com es-
fera em aço inoxidável; Borboleta me nylon com rosca metáli-
ca; Niple de saída em latão cromado. Com as conexões pa-
drão ABNT NBR 11725 e 11906. 
Apresentação: unidade 
 

 

154 

Formocresol, composto de formaldeído, ácido cresílico e veí-
culo glicólico. A embalagem deverá conter dados de identifica-
ção do conteúdo, número do lote, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no ministério da saúde. 
Apresentação: frasco com 10ml 
 

IODONTOSUL 
S&L 

155 

Frasco para Alimentação Enteral de 300ml, graduado em 
escala de 50ml, com dispositivo para fixação em suporte. 
Tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hí-
men. Deve permitir o tratamento térmico (aquecimento, resfri-
amento) de soluções, livre de Bisfenol A, tampa com membra-
na perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral. 
Esterilizado por radiação gama. Produto com validade. Garan-
tia contra defeitos de fabricação ou materiais e registro na 
ANVISA 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

NUTRIMED 
MEDCON 
BIOBASE 

156 

Gel para Ultrassonografia 100g, preparação semissólida 
composta por polímeros hidrossolúveis para espessar e dar 
viscosidade à transmissão ultrassônica; pH neutro, inodoro, 
incolor, não gorduroso, hidrossolúvel, não irritante, hipoalergê-
nico, atóxico, não abrasivo e umectante, que facilite sua remo-
ção do transdutor e da pele, proporcionando entre um e outro, 
uma película deslizante, que não danifique o transdutor e não 
manche a pele. Embalagem contendo dados de identificação e 

CARBOGEL 
ADLIN 
MULTIGEL 



 

132 

 

procedência, data de fabricação e prazo de validade, número 
do lote, registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: frasco com 100g 
 

157 

Gel para Ultrassonografia 5 litros, preparação semissólida 
composta por polímeros hidrossolúveis para espessar e dar 
viscosidade à transmissão ultrassônica; pH neutro, inodoro, 
incolor, não gorduroso, hidrossolúvel, não irritante, hipoalergê-
nico, atóxico, não abrasivo e umectante, que facilite sua remo-
ção do transdutor e da pele, proporcionando entre um e outro, 
uma película deslizante, que não danifique o transdutor e não 
manche a pele. Embalagem contendo dados de identificação e 
procedência data de fabricação e prazo de validade, número 
do lote, registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 5kg 
 

CARBOGEL 
REYMER 
MULTIGEL 
 

158 
Grampo para Isolamento Absoluto nº 26, em Aço Inox. 
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 

159 
Grampo para Isolamento Absoluto nº 206, em Aço Inox. 
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 

160 
Grampo para Isolamento Absoluto nº W8A em Aço Inox. 
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 

161 

Hastes Flexíveis com Pontas 100% Algodão, antigerme. 
Apresentação: caixa com 75 unidades 
 

YORK 
COTTON 
SOFT 
THEOTO 
CREMER 
TOP COTTON 

162 

Hemostático com Cloreto de Alumínio, embalagem com 
10ml. Para prevenir e conter pequenos sangramentos durante 
os procedimentos.  
Apresentação: frasco com 10ml 
 

BIODINAMICA 
 

163 
Hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável Radiopaco. 
Apresentação: seringa com 2g de dentina e 3 bicos aplicadores 
 

BIODINAMICA 
BIOCAL 

164 

Hidróxido de Cálcio para Forramento Radiopaco. 
Apresentação: caixa com 1 tubo de pasta base (13g), 1 tubo de 
pasta catalisadora (11g) e 01 bloco de mistura 
 

 

165 

Hidróxido de Cálcio com Paramonoclorofenol Canforado 
para Uso Endodôntico, à base de hidróxido de cálcio radiopa-
ca, indicada para o tratamento dos canais radiculares. Apre-
senta consistência uniforme e cremosa que lhe permite escoa-
mento até o ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. Hi-
drossolúvel e pronta para uso clínico imediato, usada como 
curativo de demora entre seções clínicas, como curativo expec-

SSWHITE 
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tante, como tampão apical e na prevenção das absorções cer-
vicais.  
Apresentação: 2 tubetes, com 2,7g cada, de pasta de hidróxido 
de cálcio com PMCC e 2 tubetes, com 2,2g cada, de glicerina 
 

166 

Hidróxido de Cálcio sem Paramonoclorofenol Canforado 
para Uso Endodôntico, à base de hidróxido de cálcio radiopa-
ca, indicada para o tratamento dos canais radiculares. Apre-
senta consistência uniforme e cremosa que lhe permite escoa-
mento até o ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. Hi-
drossolúvel e pronta para uso clínico imediato, usada como 
curativo de demora entre seções clínicas, como curativo expec-
tante, como tampão apical e na prevenção das absorções cer-
vicais.  
Apresentação: 2 tubetes, com 2,7g cada, de pasta de hidróxido 
de cálcio e 2 tubetes, com 2,2g cada, de glicerina 
 

SSWHITE 

167 

Hidróxido de Cálcio P.A, 100% de hidróxido puro na forma de 
pó. Forrador dentinário, capeador de polpa em exposição aci-
dental ou pulpotomias, também usado como curativo intraca-
nal. 
Apresentação: frasco com 10g de pó 
 

 

168 

Indicador Biológico para monitorar ciclos de esterilização a 
vapor, esporos autocontidos de GeoBacillus Stearotheer-
mophillus.  
Apresentação: caixa com 10 unidades 
 

CLEAN-UP 
BIO-INDICADOR 
MAQUIRA 
CLIAN 

169 

Indicador Químico Classe 4, uso único, para monitorização 
de ciclos de esterilização a vapor, para esterilização a vapor 
121ºC (20min) / 128ºC (9min) / 134ºC (7min), livre de chumbo, 
sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do pro-
cesso de esterilização.  
Apresentação: caixa com 250 integradores de uso único 
 

CLEAN-UP 
CRISTÓFOLI 
CLIAN 

170 

Indicador Químico Classe 5, uso único, do tipo integrador, 
conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar 
o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo 
de esterilização a vapor, com performance equivalente ou su-
perior à curva de morte microbiana do GeoBacillus Stea-
rotheermophillus. Possui certificado BSI. A embalagem deverá 
contemplar 3 valores declarados: 121°C, 135°C e uma tempe-
ratura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte 
microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir 
de 16,5 minutos. Composto de uma mecha de papel e de uma 
pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondi-
cionadas em uma embalagem composta por papel/filme e 
alumínio laminado. Integrador de mudança de limi-
te/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde 
durante a esterilização a vapor, a substância química funde e 
migra como um líquido de coloração escura através da mecha 

CRISTÓFOLI 
CLEAN TEST 
CLIAN 
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de papel. A migração é visível através da janela identificada 
por REJECT (rejeitado), e deverá atingir a área denominada 
ACCEPT (aceito) se todas as condições necessárias para a 
eliminação de micro-organismos no interior da embalagem 
forem alcançadas. A extensão da migração é proporcional ao 
tempo de exposição ao vapor e a temperatura. Prazo de vali-
dade: 5 anos. 
Apresentação caixa com 250 integradores de uso único 
 

171 

Inserto nº 1 (Parte Aplicadora) para Ultrassom, em Aço 
inox, Autoclavável, para uso em ultrassom odontológico, com 
acabamento externo polido. Rosca de encaixa com padrão 
M3x0,5. Acessório utilizado em ultrassom na remoção de tárta-
ro supragengival em toda a superfície do dente e região inter-
dental em Periodontia. Marca Altsonic Jet Ceramic. 
Apresentação: unidade 
 

 

172 

Inserto nº 2 (Parte Aplicadora) para Ultrassom, em Aço 
inox, Autoclavável, para uso em ultrassom odontológico, com 
acabamento externo polido. Rosca de encaixa com padrão 
M3x0,5. Acessório utilizado em ultrassom na remoção de tárta-
ro supragengival em toda a superfície do dente e região inter-
dental em Periodontia. Marca Altsonic Jet Ceramic. 
Apresentação: unidade 
 

 

173 

Inserto nº 3 (Parte Aplicadora) para Ultrassom, em Aço 
inox, Autoclavável, para uso em ultrassom odontológico, com 
acabamento externo polido. Rosca de encaixa com padrão 
M3x0,5. Acessório utilizado em ultrassom na remoção de tárta-
ro supragengival em toda a superfície do dente e região inter-
dental em Periodontia. Marca Altsonic Jet Ceramic. 
Apresentação: unidade 
 

 

174 

Iodofórmio, componente de pasta obturadora de canal radicu-
lar.  
Apresentação: frasco com 10mg 
 

BIODINAMICA 

175 

Ionômero de Vidro Autopolimerizável, Cor U, Pó e Líquido, 
para restauração, indicado para a técnica ART. Condensável 
e radiopaco. 
Apresentação: embalagens individuais contendo: 
- Pó: 1 frasco com 10g, na tonalidade U, 1 medidor de pó e 
instruções de uso 
- Líquido: 1 frasco com 8ml e 1 conjunto dosador de líquido 
 

VIDRION 
SS WHITE 
MAXXION R 
FMG 

176 

Ionômero de Vidro Fotopolimerizável, Cor A3, Pó e Líqui-
do, cimento restaurador fotoativado, cura tripla, com liberação 
de íons de fluoreto, mistura condensável e não pegajosa, radi-
opaco e biocompatível. 
Apresentação: 1 frasco de pó cor A3 com 5g, 1 frasco de líqui-
do com 2,5ml, 1 frasco de primer com 2,5ml e 1 frasco de es-

VITRO FILL 
LINER 
VIGODENT 
DFL 
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malte natural com 5ml 
 

177 

IRM, Material Restaurador Intermediário, Pó e Líquido, 
para restauração provisória de longa espera e forramento de 
cavidades. 
Apresentação: uma caixa contendo: 
- Pó: embalagem contendo, no mínimo, 38g composto por 
Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila, 1 medidor de pó e 
instruções de uso 
- Líquido: embalagem contendo vidro com 15ml composto por 
Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5% e 1 conta gotas 
 

IRM 
DENTSPLY 

178 

Kit Cânula de Guedel nº 0 a 5, cânulas orofaríngeas, em po-
lipropileno, dos tamanhos 0 ao 5. Passível de desinfecção.                                                                       
Apresentação: embalagem com 6 unidades 
 

PROTEC 

179 

Kit Polidores Diamantados para Resina, kit com pontas 
abrasivas confeccionadas com compósitos restauradores de 
nano partícula, híbridos tradicionais ou ainda micropartículas 
com 2 granulometria diferentes para a obtenção de alto brilho. 
Alto brilho para acabamento e polimento final de restaurações 
em resina composta e facetas. 
Apresentação: embalagem com 1kit. 
 

 

180 

Kit Polimento Amálgama, Composto por Pontas de Silico-
ne com Abrasivo, indicado para procedimentos de acaba-
mento e polimento de restaurações em amálgamas, proporci-
onando superfícies lisas e uniformes Composto por pontas de 
silicone com abrasivo de alta qualidade. Seus formatos varia-
dos permitem aplicação em diversas regiões dentais restaura-
das, tornando o procedimento mais simples e rápido. 
Apresentação: embalagem com 6 unidades 
 

MICRODONT 

181 

Lâmina de Vidro para Microscopia, Ponta Fosca, 26 x 
76mm, beiradas não lapidadas, medidas com aproximadamen-
te 26 x 76mm, espessura 1mm a 1,2mm, superfície lisa, trans-
parente. Embalada de forma a protegê-las contra choque. Da-
dos de identificação, fabricação, número do lote. 
Apresentação: caixa com 50 peças 
 

SOLIDOR 
LABOR IMPORT 
VISSION 
CRAL 
PRECISION 

182 

Lâmina para Bisturi nº 11, em Aço Cortante, para Cabo de 
nº 3, lâmina de aço carbono de superior qualidade, isenta de 
manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada. Embalada, 
individualmente, de forma a garantir a integridade e esterilidade 
do produto até o momento do uso. Embalagem unitária com 
abertura em pétala, contendo dados de identificação, proce-
dência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e regis-
tro no Ministério da Saúde e nº da lâmina.  
Apresentação: caixa com 100 lâminas 
 

SOLIDOR 
ADVANTIVE 
WUXI 
LABOR 

183 Lâmina para Bisturi nº 12, em Aço Cortante, para Cabo de SOLIDOR 
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nº 3, lâmina de aço carbono de superior qualidade, isenta de 
manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada. Embalada, 
individualmente, de forma a garantir a integridade e esterilidade 
do produto até o momento do uso. Embalagem unitária com 
abertura em pétala, contendo dados de identificação, proce-
dência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e regis-
tro no Ministério da Saúde e nº da lâmina.  
Apresentação: caixa com 100 lâminas 
 

ADVANTIVE 
WUXI 
LABOR 

184 

Lâmina para Bisturi nº 15, em Aço Cortante, para Cabo de 
nº 3, lâmina de aço carbono de superior qualidade, isenta de 
manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada. Embalada, 
individualmente, de forma a garantir a integridade e esterilidade 
do produto até o momento do uso. Embalagem unitária com 
abertura em pétala, contendo dados de identificação, proce-
dência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e regis-
tro no Ministério da Saúde e nº da lâmina.  
Apresentação: caixa com 100 lâminas 
 

SOLIDOR 
ADVANTIVE 
WUXI 
LABOR 

185 

Lanceta para Punção Manual com Retração de Agulha, pa-
ra medição de HGT; com capa de esterilidade, corpo do lance-
tador e gatilho compostos por polipropileno. Agulha produzida 
em aço inoxidável; com sistema de punção de uso único com 
retração automática da agulha. Profundidade de perfuração de 
1,5mm a 1,6mm; diâmetro de agulha de 0,36mm (28G); lance-
ta trifacetada e siliconada.  
Apresentação: caixa com 200 unidades ou 2 caixas com 100 
unidades ou 4 caixas com 50 unidades 
 

G-TECH 
TKL 

186 

Lençol de Borracha, Dique, para uso em isolamento absoluto 
com dique, em puro látex, aromatizado, espessura média, com 
elasticidade e resistência suficiente para permitir o isolamento 
de um ou mais dentes sem rasgar, com tamanho de aproxima-
damente 13 x 13cm ou 5” x 5”, com Registro no Ministério da 
Saúde. 
Apresentação: caixa com 26 unidades 
 

MADEITEX 
MAQUIRA 

187 

Lençol Descartável para Maca 20gr com Elástico, 2 x 0,90m 
em TNT, 100% polipropileno, cor branca. 
Apresentação: embalagem com 10 unidades 
 

CLEAN 
BEST FABRIL 
PROTDEST 

188 

Lentulo 25mm, Sortido 1-4, espiral de aço inoxidável indicada 
para levar medicações e/ou cimentos para o interior dos canais 
radiculares.  

Apresentação: embalagem com 4 unidades 

 

INJECTA 

MAILLEFER 

189 

Lima Endodôntica Flexofile, 1ª Série, 15 ao 40, 21mm, em 
aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares, com 
secção transversal triangular, fabricada por torção com alta 
eficiência de corte, conicidade (TAPER) 02, cabos coloridos, 

INJECTA 
KAVO KERR 
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autoclavável e registro na ANVISA. 
Apresentação: embalagem com 6 unidades 
 

190 

Lima Endodôntica Flexofile, 1ª Série, 15, 21mm, em aço 
inoxidável para instrumentação de canais radiculares, com 
secção transversal triangular, fabricada por torção com alta 
eficiência de corte, conicidade (TAPER) 02, cabos coloridos, 
autoclavável e registro na ANVISA. 
Apresentação: embalagem com 6 unidades 
 

INJECTA 
KAVO KERR 

191 

Lima Periodontal de Hirschfeld nº 5 – 11, utilizada para re-
moção de cálculo, osso e tecido granulomatoso. Feita em aço 
cirúrgico, autoclavável e registro na ANVISA. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade  
 

GOLGRAN 

192 

Loção Oleosa Original, hipoalergênico, loção oleosa a base 
de AGE (ácidos graxos essenciais) e TCM (triglicérides de ca-
deia média) com Vitamina A e E, dermatologicamente testada.                                                                               
Apresentação: frasco com 200ml 
 

DERSANI 

193 

Luva Cirúrgica de Látex nº 6.5, Estéril, confeccionada em 
látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade 
tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito 
ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, 
pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, 
boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resisten-
te, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilida-
de ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra 
de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; 
lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem 
excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem in-
terna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição 
do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, 
sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a 
preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com 
selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio 
produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de 
validade, processo de esterilização; registro no Ministério da 
Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da 
data de entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 par 
 

SUPERMAX 
EMBRAMAC 
TERANG 
DESCARPACK 
MAXITEX 

194 

Luva Cirúrgica de Látex nº 7.0, Estéril, confeccionada em 
látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade 
tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito 
ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, 
pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, 
boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resisten-
te, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilida-
de ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra 

SUPERMAX 
EMBRAMAC 
TERANG 
DESCARPACK 
MAXITEX 
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de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; 
lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem 
excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem in-
terna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição 
do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, 
sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a 
preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com 
selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio 
produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de 
validade, processo de esterilização; registro no Ministério da 
Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da 
data de entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 par 
 

195 

Luva Cirúrgica de Látex nº 7.5, Estéril, confeccionada em 
látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade 
tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito 
ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, 
pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, 
boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resisten-
te, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilida-
de ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra 
de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; 
lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem 
excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem in-
terna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição 
do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, 
sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a 
preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com 
selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio 
produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de 
validade, processo de esterilização; registro no Ministério da 
Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da 
data de entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 par 
 

SUPERMAX 
EMBRAMAC 
TERANG 
DESCARPACK 
MAXITEX 

196 

Luva Cirúrgica de Látex nº 8.0, Estéril, confeccionada em 
látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade 
tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito 
ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, 
pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, 
boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resisten-
te, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilida-
de ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra 
de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; 
lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem 
excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem in-
terna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição 
do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, 

SUPERMAX 
EMBRAMAC 
TERANG 
DESCARPACK 
MAXITEX 
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sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a 
preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com 
selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio 
produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de 
validade, processo de esterilização; registro no Ministério da 
Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da 
data de entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 par 
 

197 

Luva de Procedimento Nitrílica, não Estéril, P, sem Pó, con-
feccionada 100% em borracha nitrílica, sem revestimento inter-
no e sem amido, superfície lisa, ambidestra. Características 
adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de 
uso universal, formato anatômico, maleável, boa resistência 
sem provocar fadiga, com ou sem bainha, tamanho “P”, com-
primento mínimo 240mm, embaladas de forma a permitir o em-
pilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, 
lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

 

198 

Luva de Procedimento Nitrílica, não Estéril, M, sem Pó, 
confeccionada 100% em borracha nitrílica, sem revestimento 
interno e sem amido, superfície lisa, ambidestra. Característi-
cas adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, 
de uso universal, formato anatômico, maleável, boa resistência 
sem provocar fadiga, com ou sem bainha, tamanho “M”, com-
primento mínimo 240mm, embaladas de forma a permitir o em-
pilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, 
lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

 

199 

Luva de Procedimento Nitrílica, não Estéril, G, sem Pó, con-
feccionada 100% em borracha nitrílica, sem revestimento inter-
no e sem amido, superfície lisa, ambidestra. Características 
adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de 
uso universal, formato anatômico, maleável, boa resistência 
sem provocar fadiga, com ou sem bainha, tamanho “G”, com-
primento mínimo 240mm, embaladas de forma a permitir o em-
pilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, 
lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

 

200 

Luva de Procedimento, não Estéril, G, com Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com 
boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “G”, com-

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
LENGRUBER 
TARGA 
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primento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no 
padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), embala-
das de forma a permitir o empilhamento, transporte e armaze-
namento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de vali-
dade. Aplicação: uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

201 

Luva de Procedimento, não Estéril, G, sem Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade 
tátil, com ou sem bainha, tamanho “G”, comprimento mínimo 
240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional 
(conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a 
permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, conten-
do tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: 
uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
 

202 

Luva de Procedimento, não Estéril, M, com Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com 
boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “M”, com-
primento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no 
padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), embala-
das de forma a permitir o empilhamento, transporte e armaze-
namento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de vali-
dade. Aplicação: uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
LENGRUBER 
TARGA 

203 

Luva de Procedimento, não Estéril, M, sem Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade 
tátil, com ou sem bainha, tamanho “M”, comprimento mínimo 
240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional 
(conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a 
permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, conten-
do tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: 
uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
LENGRUBER 
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204 

Luva de Procedimento, não Estéril, P, com Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com 
boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “P”, com-
primento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no 
padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), embala-
das de forma a permitir o empilhamento, transporte e armaze-
namento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de vali-
dade. Aplicação: uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
TARGA 
 

205 

Luva de Procedimento, não Estéril, P, sem Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade 
tátil, com ou sem bainha, tamanho “P”, comprimento mínimo 
240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional 
(conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a 
permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, conten-
do tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: 
uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
LENGRUBER 

206 

Luva de Procedimento, não Estéril, PP, com Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com 
boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “PP”, 
comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 
no padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), emba-
ladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e arma-
zenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de 
validade. Aplicação: uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
 

207 

Luva de Procedimento, não Estéril, PP, sem Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
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0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade 
tátil, com ou sem bainha, tamanho “PP”, comprimento mínimo 
240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional 
(conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a 
permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, conten-
do tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: 
uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

208 

Mandril para Discos Sof-lex Pop-on, para encaixe dos discos 
de lixa do sistema Sof-lex para acabamento e polimento de 
restaurações em resina. Feito em aço inoxidável e autoclavá-
vel. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

3M 
MICRODONT 

209 

Máscara Cirúrgica Tripla, Descartável, com Elástico, deve 
possuir tripla camada com um filtro que proporciona BFE (efici-
ência de filtração bacteriana) maior que 95%; solda por ultras-
som; cor branca; com elástico. 
Apresentação: caixa com 50 unidades 
 

DESCARPACK 
RM DESC 
RIOPASA 

210 

Máscara com Nebulímetro Adulto, composta por máscara: 
maleável, atóxica, hipoalergênica, anatômica e resistente à 
desinfecção e esterilização químicas. Intermediário, extensão: 
em PVC, contendo em uma das extremidades pino adaptável 
ao copo e na outra, conexão padrão (fêmea) rosqueável, adap-
tável ao aparelho de nebulização, medindo aproximadamente 
150cm, maleável, atóxica, resistente ao manuseio, boa adapta-
ção. Copo: graduado por ml, com sistema de rosca, de plástico 
resistente ao manuseio, a desinfecção e esterilização químicas, 
transparente, atóxico, com boa adaptação ao intermediário e à 
máscara; com capacidade mínima de 10ml. Compatível com 
aparelho Nevoni. Dados de fabricação e procedência, número 
do lote e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 kit 
 

NS 
NEBULAR 
DARU 

211 

Máscara com Nebulímetro Infantil, composta por máscara: 
maleável, atóxica, hipoalergênica, anatômica e resistente à 
desinfecção e esterilização químicas. Intermediário, extensão: 
em PVC, contendo em uma das extremidades pino adaptável 
ao copo e na outra, conexão padrão (fêmea) rosqueável, adap-
tável ao aparelho de nebulização, medindo aproximadamente 
150cm, maleável, atóxica, resistente ao manuseio, boa adapta-
ção. Copo: graduado por ml, com sistema de rosca, de plástico 
resistente ao manuseio, a desinfecção e esterilização químicas, 
transparente, atóxico, com boa adaptação ao intermediário e à 
máscara; com capacidade mínima de 10ml. Compatível com 
aparelho Nevoni. Dados de fabricação e procedência, número 
do lote e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 kit 

NS 
NEBULAR 
DARU 
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212 

Máscara de Oxigênio Adulto, Sistema Venturi, com máscara 
de oxigênio em PVC; resistente e não tóxico, Não estéril. Pos-
sibilita um controle da fração inspirada de O2 por meio de en-
caixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de 
% de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), 
verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) 
com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio.  
Itens inclusos: 01 Máscara, 01 tubo corrugado, 06 diluidores 
coloridos em polipropileno e 01 tubo de O2 isento de látex. 
Apresentação: embalagem com 1 kit 
 

PROTEC 

213 

Máscara de Oxigênio Pediátrico, Sistema Venturi, com 
máscara de oxigênio em PVC; Resistente e não tóxico, Não 
estéril. Possibilita um controle da Fração inspirada de O2 por 
meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concen-
trações de % de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), 
branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e 
copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento 
de oxigênio.  Itens inclusos: 01 Máscara, 01 tubo corrugado, 06 
diluidores coloridos em polipropileno e 01 tubo de O2 isento de 
látex.                            
Apresentação: embalagem com 1 kit 
 

PROTEC 

214 
Matriz de Aço Inox 0,05 x 5 x 500mm. 
Apresentação: rolo com 50cm 
 

PREVEN 

215 
Matriz de Aço Inox 0,05 x 7 x 500mm. 
Apresentação: rolo com 50cm 
 

PREVEN 

216 

Mini Incubadora para testar processo de esterilização a vapor 
que possibilite incubar até 4 indicadores simultaneamente, com 
fusível impresso e tampa para proteção e manutenção da tem-
peratura. Voltagem automática e led que indica quando a incu-
badora está ligada e possibilita a visualização do teste em pro-
cesso. 
Apresentação: unidade 
 

CLEAN-UP 
CRISTÓFOLI 
BIOMECK 

217 

Óculos de Proteção Antiembaçante, óculos de proteção anti-
embaçante nos dois lados da lente, lente transparente de poli-
carbonato com proteção nas laterais, com ajuste de tamanho 
nas hastes laterais. Protege contra partículas volantes, fluidos 
corpóreos, produtos químicos. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

3M 
DANNY 

218 

Óleo Lubrificante em Spray para Canetas de Alta e Baixa 
Rotação e micromotores odontológicos. 
Apresentação: frasco com 200ml e ponta aplicadora 
 

PREVEN 
S&L 

219 
Papel Carbono para Articulações, papel carbono dupla face 
(azul/vermelho), isento, espessura 100 micras. 

ACCUM FILM II 
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Apresentação: bloco com 12 folhas 
 

220 

Papel Cirúrgico Crepado, 30cm x 30cm, 60g/m², cada folha, 
constituído por celulose 100%, biodegradável, gramatura de 
60g/m² como barreira microbiana eficaz através de porosidade 
controlada, hidro-repelente, atóxico, não irritante, resistente à 
ruptura ou rasgo, com elasticidade e maleabilidade, permeável 
ao agente esterilizante. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo 
de validade não inferior a 05 anos, lote e registro no Ministério 
da Saúde. 
Apresentação: pacote com 500 folhas 
 

CIPAMED 
POLARFIX 
HOSPFLEX 

221 

Papel Grau Cirúrgico, 150mm x 100m, 60g/m2, com Filme 
laminado (poliéster/polipropileno) com as seguintes proprieda-
des: barreira microbiológica, porosidade controlada, repelência 
a líquidos, maleabilidade, resistência, isento de produtos tóxi-
cos, livre de fibras e inodoro. Usado para esterilização em au-
toclave à vapor. Filme na cor azul que possibilita a visualização 
dos materiais internos. Dotado de indicadores químicos que 
mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indica-
dor de sentido correto de abertura na embalagem. Embalagem 
triplamente seladas.  
Apresentação: rolo com 100 metros 
 

CIPAMED 
MEDSTERIL 
DUOTEC 

222 

Papel Grau Cirúrgico, 400mm x 100m, 60g/m2, sem Filme 
laminado (poliéster/polipropileno) com as seguintes proprieda-
des: barreira microbiológica, porosidade controlada, repelência 
a líquidos, maleabilidade, resistência, isento de produtos tóxi-
cos, livre de fibras e inodoro. Usado para esterilização em au-
toclave à vapor. Filme na cor azul que possibilita a visualização 
dos materiais internos. Dotado de indicadores químicos que 
mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indica-
dor de sentido correto de abertura na embalagem. Embalagem 
triplamente seladas.  
Apresentação: rolo com 100 metros 
 

MEDSTERIL 

223 

Papel Grau Cirúrgico, 450mm x 100m, 60g/m2, com Filme 
laminado (poliéster/polipropileno) com as seguintes proprieda-
des: barreira microbiológica, porosidade controlada, repelência 
a líquidos, maleabilidade, resistência, isento de produtos tóxi-
cos, livre de fibras e inodoro. Usado para esterilização em au-
toclave à vapor. Filme na cor azul que possibilita a visualização 
dos materiais internos. Dotado de indicadores químicos que 
mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indica-
dor de sentido correto de abertura na embalagem. Embalagem 
triplamente seladas.  
Apresentação: rolo com 100 metros 
 

CIPAMED 
MEDSTERIL 
ESTERILCARE 

224 
Paramonoclorofenol Canforado, medicação intra canal.  
Apresentação: frasco com 20ml 

BIODINAMICA 
S&L 
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225 

Pasta para Profilaxia Dental, uso profissional com flúor, com 
Pedra Pomes. 
Apresentação: bisnaga com 90g 
 

ODAHCAM 
DENTSPLY 
ALLPLAN 

226 

Pasta para Polimento de Resina Universal, produzida com 
diamante micronizado, de granulação extra fina, para uso ex-
clusivamente de dentistas ou protéticos. Acabamento e poli-
mento em superfícies de materiais restauradores em geral, de 
porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros mate-
riais restauradores.  
Apresentação: seringa com 2ml 
 

 

227 

Pastilhas Evidenciadoras de Placa Bacteriana, pastilhas à 
base de fucsina básica de cor que contraste com o dente.  
Apresentação: embalagem com 120 pastilhas acondicionadas 
em cartelas ou recipiente plástico 
 

IODONTOSUL 

228 

Pedra Pomes, massa porosa acinzentada, muito leve, áspera, 
inalterável ao ar, inodora e insípida. Uso odontológico.  
Apresentação: frasco plástico com 100g 
 

IODONTOSUL 

229 
Películas Radiográficas Periapicais 3 x 4cm. 
Apresentação: caixa com 150 películas  
 

KODAK 
CARESTREAM 

230 
Películas Radiográficas Periapicais Infantil. 
Apresentação: caixa com 100 películas 
 

KODAK 
CARESTREAM 

231 

Pinça Clínica para Algodão nº 17, Aço Inox, pinça clínica 
com ponta serrilhada, curva, comprimento de 17cm, ponta ativa 
serrilhada com 2cm, resistente aos processos de autoclavação 
e com registro na ANVISA.  
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 
ABC 

232 

Pinça Porta Grampo Palmer, instrumento em aço inoxidável, 
autoclavável. Indicado para abrir o grampo e levar ao dente 
para isolamento absoluto. 
Apresentação: unidade 
 

 

233 

Pincel Descartável para Aplicação de Adesivo, Tipo “Mi-
crobrush”, fino de 1,5mm. 
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

FGM 
ANGELOUS 
 

234 

Placa para Sementes de Acupuntura com Duas Faces em 
Plástico Rígido com superfície antiaderente, garantindo a in-
tegridade da cola do esparadrapo ou micropore. Produzida em 
plástico rígido, a placa tem dupla face: em um lado, é possível 
confeccionar 168 pontos com uma semente cada e na outra 
face, é possível confeccionar mais108 pontos com duas se-
mentes, 04 pontos com cinco sementes em fileira e 12 pontos 

ORIGINAL 
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para utilização em apongs, magnetos ou Stipers. Suas cavida-
des podem acomodar sementes de até 2,2mm e as linhas-
guias com a profundidade ideal para proporcionar cortes preci-
sos com o estilete. Com borda de fuga demarcada, proporcio-
nando maior comodidade, segurança e agilidade ao corte. Di-
mensões: 14 x 10,7cm (C x L) 

Apresentação: unidade 
 

235 

Pó de Bicarbonato para Profilaxia, branco, cristalino, extrafi-
no, utilizado para realização de profilaxia bucal e remoção da 
placa bacteriana. 
Apresentação: embalagem com 250g 
 

BIODINAMICA 

236 

Ponta Diamantada FG nº 1011, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

FAVA 

237 

Ponta Diamantada FG nº 1012, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

238 

Ponta Diamantada FG nº 1013, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 
 

FAVA 

239 

Ponta Diamantada FG nº 1014, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 

FAVA 
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resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 
 

240 

Ponta Diamantada FG nº 1014, Longa, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 28mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

241 

Ponta Diamantada FG nº 1016, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

FAVA 

242 

Ponta Diamantada FG nº 1016, Longa, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 28mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

243 

Ponta Diamantada FG nº 1033, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

FAVA 

244 

Ponta Diamantada FG nº 1034, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 

FAVA 
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resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

245 

Ponta Diamantada FG nº 1035, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

FAVA 

246 

Ponta Diamantada FG nº 1035, Longa, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 28mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

247 

Ponta Diamantada FG nº 1046, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

248 

Ponta Diamantada FG nº 1062, Curta F, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

249 

Ponta Diamantada FG nº 1111, Curta F, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 

FAVA 
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autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

250 

Ponta Diamantada FG nº 1112, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

251 

Ponta Diamantada FG nº 1112, Curta FF, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

252 

Ponta Diamantada FG nº 2134, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

253 

Ponta Diamantada FG nº 2200, Curta FF, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

254 

Ponta Diamantada FG nº 3070, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-

FAVA 

ZEEP 
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tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

255 

Ponta Diamantada FG nº 3118, Curta F, Acabamento Dou-
rado, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste 
em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de 
diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvâni-
co, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, 
excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização 
por calor seco, em autoclave ou por solução química e com 
registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

256 

Ponta Diamantada FG nº 3168, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

257 

Ponta Diamantada FG nº 3168, Curta F, Acabamento Dou-
rado, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste 
em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de 
diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvâni-
co, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, 
excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização 
por calor seco, em autoclave ou por solução química e com 
registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

258 

Ponta Diamantada FG nº 3195, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

259 

Ponta Diamantada FG nº 3195, Curta F, Acabamento Dou-
rado, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste 
em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de 
diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvâni-

FAVA 
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co, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, 
excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização 
por calor seco, em autoclave ou por solução química e com 
registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

260 

Ponta Diamantada FG nº 3227, Curta F, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

261 

Pontas de Silicone, para Polimento e Acabamento de Resi-
na Composta, sortida. 
Apresentação: caixa com 7 pontas 
 

ONEGLOSS 
ENHANCE 
DESTSPLY 

262 

Ponteira nº 2, Cânula Reta e Êmbolos, em aço inox, para 
reposição, de seringa de materiais viscosos.                                                                               
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

MAQUIRA 
 

263 

Ponteira nº 3, Cânula Reta e Êmbolos, plástica, para reposi-
ção, de seringa de materiais viscosos, composta de polipropi-
leno.                                                                   
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

MAQUIRA 

264 

Ponteira nº 4, Cânula Curva e Êmbolos, plástica, para repo-
sição, de seringa de materiais viscosos, composta de polipro-
pileno. 
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

MAQUIRA 

265 

Porta Agulha Castroviejo, Reto, com Trava 14cm, em Aço 
Inox, utilizado para apreensão de fio de sutura. Em aço inox, 
esterilizável, confeccionado com ponta delicada para suturas 
com ou sem vídea.  
Apresentação: unidade 
 

ABC 

266 

Porta Amálgama Plástico Autoclavável de resinas termo-
plásticas e pigmentos. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

PREVEN 
MAQUIRA 

267 

Porta Matriz Toflemire Infantil, em Aço Inox, usado em dife-
rentes larguras e curvaturas de matriz.                               
Apresentação: unidade 
 

TRINCKS 

268 
Posicionador de Filme Radiográfico Autoclavável Adulto, 
fabricado em Poliacetal natural e Pigmento azul. Pote, tampa e 
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sobre tampa: policarbonato e pigmento cinza, mordente: silico-
ne. Peças desmontáveis. Esterilizável em autoclave até 134 
°C. 
Apresentação: embalagem com 1 posicionador radiográfico 
para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador 
para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador 
para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 pote para es-
terilização, dispositivo para mordida e posicionador (interprxi-
mal) Bite Wings. 
 

269 

Posicionador de Filme Radiográfico Autoclavável Infantil, 
fabricado em Poliacetal natural e Pigmento azul. Pote, tampa e 
sobre tampa: policarbonato e pigmento cinza, mordente: silico-
ne. Peças desmontáveis. Esterilizável em autoclave até 134 
°C. 
Apresentação: embalagem com 1 posicionador radiográfico 
para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador 
para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador 
para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 pote para es-
terilização, dispositivo para mordida e posicionador (interprxi-
mal) Bite Wings. 
 

 

270 

Pote Dappen de Plástico Autoclavável, resistente, com duas 
cavidades para manipulação de materiais de uso odontológico. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

PREVEN 
MAQUIRA 

271 
Protetor Plástico para Cerdas de Escova de Dentes.  
Apresentação: unidade 
 

CONDOR 
MEDFIO 

272 

Protetor para Bico de Seringa Tríplice, tubo de polipropileno 
de 7 cm de comprimento por 6 mm de diâmetro. Indicado para 
a proteção do bico da seringa tríplice.  
Apresentação: embalagem com 50 unidades. 
 

 

273 

Protetor Solar FPS 60, UVA-B, 120ml, resistente a água e ao 
suor, deve oferecer proteção contra queimaduras solares pro-
venientes dos raios U.V.A e U.V.B, fator 60, hipoalérgico, der-
matologicamente testado, isento de fragrância e corantes, não 
oleoso, não deve ser em gel, pois sai com maior facilidade em 
contato com a água/suor, não deve manchar a roupa, prazo de 
validade de, no mínimo, 1 ano após a data de entrega, produto 
registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA. 
Apresentação: frasco com 120ml 
 

NUTRIEX 

274 

Resina Composta Fotopolimerizável Fluída Cor A20 ou 
A2, com Bisfenol Glicidil Metacrilato (bis gma), resinas de di-
metacrilato, boro-alumínio silicato de vidro, sílica sintética e 
pigmentos; indicado para selamento de fóssulas e fissuras, 
para preenchimento de áreas socavadas em restaurações 
classe II.  
Apresentação: cartucho contendo seringa com 1,2g + 3 pontas 

MAGIC FLOW 
FGM 
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aplicadoras 
 

275 

Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A10 ou A1, mi-
crohíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, 
indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, 
matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% 
em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou compos-
ta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de 
silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e tamanho médio de 
partículas 0,7μm.  
Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g 
 

CHARISMA 
H. KULZER 

276 

Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A20 ou A2, mi-
crohíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, 
indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, 
matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% 
em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou compos-
ta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de 
silício altamente disperso (0,02-0,0 μm) e tamanho médio de 
partículas 0,7 μm.  
Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g 
 

CHARISMA 
H. KULZER 

277 

Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A30 ou A3, mi-
crohíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, 
indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, 
matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% 
em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou compos-
ta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de 
silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e tamanho médio de 
partículas 0,7μm.  
Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g 
 

CHARISMA 
H. KULZER 

278 

Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A35 ou A 3,5, mi-
crohíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, 
indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, 
matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% 
em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou compos-
ta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de 
silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e tamanho médio de 
partículas 0,7μm.  
Apresentação: bisnaga com no mínimo 4g 
 

CHARISMA 
H. KULZER 

279 

Resina Composta Fotopolimerizável, Cor AO 20 ou AO2 ou 
UD, microhíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de 
alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e 
posteriores, matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em 
peso e 66% em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEG-
MA ou composta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 
μm), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e ta-
manho médio de partículas 0,7μm.  
Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g 

CHARISMA 
H. KULZER 
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280 

Respirador Dobrável PFF1, com Válvula contra poeiras e 
névoas, embalagem individual com nº de lote, data de fabrica-
ção e validade, com registro no Ministério da Saúde e Certifi-
cado de Aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA).  
Apresentação: unidade 
 

3M 
PROTEC 

281 

Respirador Dobrável PFF1, sem Válvula contra poeiras e 
névoas, embalagem individual c/nº de lote, data de fabricação 
e validade, com registro no Ministério da Saúde e Certificado 
de Aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA).  
Apresentação: unidade 
 

3M  
PROTEC 

282 

Respirador Dobrável PFF2, com Válvula contra partículas de 
origem biológica para uso hospitalar, embalagem individual 
com nº de lote, data de fabricação e validade, com registro no 
Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação junto ao Minis-
tério do Trabalho (CA).  
Apresentação: unidade 
 

3M  
PROTEC 
AIRSAFETY 
TAYCO 

283 

Respirador Dobrável PFF2 / N95, sem Válvula, Fabricada em 
não tecido 100% polipropileno, uso contra partículas de origem 
biológica para uso hospitalar, Classe PFF-2 (S), Duas tiras de 
elástico para fixação; Clipe nasal, descartável e de uso único, 
embalagem individual com nº de lote, data de fabricação e vali-
dade, com registro no Ministério da Saúde e Certificado de 
Aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA). 

Apresentação: unidade 

 

284 

Revelador para Raio X, Uso Odontológico, solução revelado-
ra para radiografia pronta para uso manual, contendo água, 
hidroquinona na concentração de 2 a 3%. Devendo trazer ex-
ternamente os dados de identificação, procedência, número de 
lote e validade. O produto deve seguir a NR-32. 
Apresentação: frasco leitoso com 475ml 
 

CARESTREAM 

285 

Saco de Lixo Infectante 30 Litros, Branco, constituído de 
polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, possuir solda de 
fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de 
acordo com norma técnica 9191, da abnt. Com capacidade 30 
litros/6kg.  
Apresentação: embalagem com 50 sacos 
 

 

286 

Sapatilha Pró-pé de TNT, Descartável, confeccionados com o 
não-tecido (TNT) de no mínimo 25g/m², em 100% polipropileno, 
cor branca. Bordas com elástico. Descartável, não estéril e 
higiênico. Tamanho único. Apresentar registro na Anvisa. 
Apresentação: embalagem com 100 peças 
 

 

287 Selante de Sulcos e Cicatrículas Fotoativo. ALPHA SEAL 
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Apresentação: embalagem com 5ml de selante e 10ml de ácido  
 

DFL 

288 

Seringa 1ml para Insulina com Agulha 13 x 4,5mm, descar-
tável escala de graduação para 100UI, com agulha 13 x 
4,5mm, bico central, luer slip, com adaptação precisa e perfeita 
fixação da agulha; no espaço destinado ao fluído não pode 
haver sujidade, manchas ou matérias orgânicas; confeccionada 
em plástico apropriado, uso único; cilindro de plástico transpa-
rente com impressão de escala nítida, resistente ao álcool e 
aferida, proporcionando fácil leitura e precisão de dosagem; 
com perfeito acabamento, permitindo o deslizamento livre e 
suave do êmbolo. Êmbolo com borracha que permita ajuste e 
vedação, garantindo alinhamento exato com escala de gradua-
ção e anel de retenção para impedir que o mesmo se despren-
da facilmente da seringa; flange com formato adequado para 
servir de apoio aos dedos e proporcionar estabilidade à seringa 
quando colocada em superfície plana; embalagem em papel 
grau cirúrgica com garantia de esterilidade do produto até o 
seu uso; apresentar boa selagem e permitir abertura asséptica, 
em pétala; conter dados de identificação, procedência, data de 
esterilização e validade, nº do lote e registro no Ministério da 
Saúde.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

BD 
ADVANTIVE 
JIANGXI 
EMBRAMAC 
LAB RYNCO 
DESCARPACK 
TKL 
SR 
RMDESC 

289 

Seringa Carpule de Desnucar com Refluxo, em Inox, cons-
tando dados de identificação, procedência, data de esteriliza-
ção e validade e registro no Ministério da Saúde.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

TRINKS 

290 

Seringa Descartável 10ml, sem Agulha, bico luer slip (sem 
rosca), confeccionada em polipropileno ou plástico similar, ató-
xico, apirogênico e íntegro; com transparência permitindo vi-
sualização nítida do fluído aspirado. Cilindro composto de cor-
po, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento inter-
no perfeito, paredes uniformes, siliconizado, possibilitando mo-
vimento suave do êmbolo; apresentar na extremidade distal 
anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo; 
bico luer slip central, garantindo conexão segura e sem vaza-
mento a agulhas, cateteres e outros; flange que possibilite es-
tabilidade à seringa quando em superfície plana; escala de 
graduação com alto grau de precisão, traços e números nítidos, 
legíveis e isentos de falhas; graduação em ml sendo as divi-
sões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e 
estar devidamente aferida. Êmbolo com rolha em borracha na-
tural, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegu-
rando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspi-
ração e/ou injeção, não se separando da haste, que evite va-
zamentos; espessura que facilite a visualização da dosagem. 
Haste do êmbolo em plástico atóxico, apirogênico; com base 
antiderrapante na extremidade distal.  Uso único, sem agulha; 
esterilizada a gás de oxido de etileno ou raio gama, embalada 

BD 
ADVANTIVE 
JIANGXI 
EMBRAMAC 
LAB RYNCO 
DESCARPACK 
INJEX 
SR 
RMDESC 
RIOPASA 
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individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a 
sua integridade e abertura asséptica, em pétala. Dado de iden-
tificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do 
lote e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não 
inferior a 36 meses a contar da data de entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

291 

Seringa Descartável 20ml, sem Agulha, bico luer slip (sem 
rosca), confeccionada em polipropileno ou plástico similar, ató-
xico, apirogênico e íntegro; com transparência permitindo vi-
sualização nítida do fluído aspirado. Cilindro composto de cor-
po, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento inter-
no perfeito, paredes uniformes, siliconizado, possibilitando mo-
vimento suave do êmbolo; apresentar na extremidade distal 
anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo; 
bico luer slip central, garantindo conexão segura e sem vaza-
mento a agulhas, cateteres e outros; flange que possibilite es-
tabilidade à seringa quando em superfície plana; escala de 
graduação com alto grau de precisão, traços e números nítidos, 
legíveis e isentos de falhas; graduação em ml sendo as divi-
sões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e 
estar devidamente aferida. Êmbolo com rolha em borracha na-
tural, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegu-
rando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspi-
ração e/ou injeção, não se separando da haste, que evite va-
zamentos; espessura que facilite a visualização da dosagem. 
Haste do êmbolo em plástico atóxico, apirogênico; com base 
antiderrapante na extremidade distal.  Uso único, sem agulha; 
esterilizada a gás de oxido de etileno ou raio gama, embalada 
individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a 
sua integridade e abertura asséptica, em pétala. Dado de iden-
tificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do 
lote e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não 
inferior a 36 meses a contar da data de entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

BD 
ADVANTIVE 
JIANGXI 
EMBRAMAC 
LAB RYNCO 
DESCARPACK 
INJEX 
SR 
RMDESC 
RIOPASA 

292 

Seringa Descartável 5ml, sem Agulha, bico luer slip (sem 
rosca), confeccionada em polipropileno ou plástico similar, ató-
xico, apirogênico e íntegro; com transparência permitindo vi-
sualização nítida do fluído aspirado. Cilindro composto de cor-
po, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento inter-
no perfeito, paredes uniformes, siliconizado, possibilitando mo-
vimento suave do êmbolo; apresentar na extremidade distal 
anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo; 
bico luer slip central, garantindo conexão segura e sem vaza-
mento a agulhas, cateteres e outros; flange que possibilite es-
tabilidade à seringa quando em superfície plana; escala de 
graduação com alto grau de precisão, traços e números nítidos, 
legíveis e isentos de falhas; graduação em ml sendo as divi-
sões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e 
estar devidamente aferida. Êmbolo com rolha em borracha na-

BD 
ADVANTIVE 
JIANGXI 
EMBRAMAC 
LAB RYNCO 
DESCARPACK 
INJEX 
SR 
RMDESC 
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tural, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegu-
rando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspi-
ração e/ou injeção, não se separando da haste, que evite va-
zamentos; espessura que facilite a visualização da dosagem. 
Haste do êmbolo em plástico atóxico, apirogênico; com base 
antiderrapante na extremidade distal.  Uso único, sem agulha; 
esterilizada a gás de oxido de etileno ou raio gama, embalada 
individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a 
sua integridade e abertura asséptica, em pétala. Dado de iden-
tificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do 
lote e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não 
inferior a 36 meses a contar da data de entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

293 

Sindesmótomo em Aço Inox, para uso odontológico em cirur-
gias odontológicas, confeccionado em aço inox, acabamento e 
polimento perfeito, passível de esterilização em meios físicos e 
químicos, embalado individualmente, constando externamente 
a marca comercial e procedência de fabricação. 
Apresentação: unidade 
 

ABC  
TRINKS 

294 

Solução Aquosa de Iodopovidona a 10%, antisséptico 
aquoso a 10% (iodo ativo 1%), acondicionada em frasco de 
plástico resistente, na cor escura, perfeitamente vedado, sem 
vazamento.  
Apresentação: embalagem plástica com 1 litro 
 

RIOQUÍMICA 

295 

Solução Bucal de Digluconato de Clorexidina a 2%, para 
limpeza de cavidades dentárias. Deverá constar na embalagem 
do produto a nome, a data de fabricação, a validade do mesmo 
e o número do lote, conforme a legislação vigente. Os produtos 
deverão ser embalados de acordo com a praxe do fabricante e 
rotulados de acordo com a legislação em vigor.  
Apresentação: frasco com 100ml 
 

REYMER 
RIOQUÍMICA 

296 

Solução Bucal de Gluconato de Clorexidina a 0,12% deverá 
constar na embalagem do produto a nome, a data de fabrica-
ção, a validade do mesmo e o número do lote, conforme a le-
gislação vigente. Os produtos deverão ser embalados de acor-
do com a praxe do fabricante e rotulados de acordo com a le-
gislação em vigor.  
Apresentação: embalagem plástica com 1 litro 
 

REYMER 
RIOQUÍMICA 

297 

Solução de Fluoreto de Sódio a 0,2%, para Bochecho Se-
manal, constando externamente marca comercial, procedên-
cia de fabricação e validade mínima de 24 meses da data da 
entrega. 
Apresentação: embalagem plástica com 1 litro 
 

FLUORSUL 
IODONTOSUL 

298 
Solução de Glicose 5%, Sistema Fechado, 500ml, acondici-
onado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparente e com 

EUROFARMA 
FRESENIUS 



 

158 

 

escala graduada impressa. Deve permitir o escoamento total 
da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável para adi-
ção de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por 
membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embalada con-
forme o registro do produto. A embalagem deverá trazer exter-
namente os dados de identificação e procedência, número do 
lote, data de fabricação e data de validade. 
Apresentação: embalagem plástica com 500ml 
 

299 

Solução de Hipoclorito de Sódio 1% Milton, constando ex-
ternamente marca comercial, procedência de fabricação e vali-
dade mínima de 24 meses da data da entrega. 
Apresentação: embalagem plástica com 1 litro 
 

IODONTOSUL 
RIOQUÍMICA 

300 

Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio 0,9%, Sistema Fe-
chado, 100ml, em solução injetável, acondicionado em bolsa 
plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada 
impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter 
dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao 
interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de 
esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do pro-
duto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação 
e data de validade. 
Apresentação: embalagem plástica com 100ml 
 

MEDFLEX 
FRESENIUS 

301 

Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio 0,9%, Sistema Fe-
chado, 250ml, em solução injetável, acondicionado em bolsa 
plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada 
impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter 
dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao 
interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de 
esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do pro-
duto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação 
e data de validade. 
Apresentação: embalagem plástica com 250ml 
 

FRESENIUS 

302 

Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio 0,9%, Sistema Fe-
chado, 500ml, em solução injetável, acondicionado em bolsa 
plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada 
impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter 
dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao 
interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de 
esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do pro-
duto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação 
e data de validade. 
Apresentação: embalagem plástica com 500ml 
 

LINHA MAX 
FRESENIUS 
EUROFARMA 

303 Solução Glicofisiológica 5%, Sistema Fechado, 500ml, JP 
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acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparen-
te e com escala graduada impressa. Deve permitir o escoa-
mento total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedá-
vel para adição de soluções ao interior da bolsa e outro prote-
gido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embala-
da conforme o registro do produto. A embalagem deverá trazer 
externamente os dados de identificação e procedência, número 
do lote, data de fabricação e data de validade. 
Apresentação: embalagem plástica com 500ml 
 

FRESENIUS 

304 

Solvente de Cárie, gel à base de papaína e cloramina com 
espessante e azul detoluidina na composição.  
Apresentação: seringa com 1ml 
 

PAPACARIE 

305 

Sonda Exploradora nº 5, em Aço Inox, utilizado para verifi-
car a presença de cavidades de cárie no esmalte dental e veri-
ficar a retenção mecânica nos preparos cavitários do dente 
para retenção do material restaurador dental. Produzida em 
aço inox autoclavável.  
Apresentação: unidade 
 

TRINCKS 

306 

Sonda Milimetrada em Uma Extremidade e Exploradora na 
Outra Extremidade, para uso em procedimentos odontológi-
cos, em aço inox. 
Apresentação: unidade 
 

ABC 
 

307 

Sonda para Aspiração Traqueal nº 8, Estéril, atóxico e api-
rogênica.  
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

MEDSONDA  
BIOBASE 

308 

Sonda para Aspiração Traqueal nº 10, Estéril, atóxico e api-
rogênica.  
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

 

309 

Sonda para Aspiração Traqueal nº 12, Estéril, atóxico e api-
rogênica.  
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

MEDSONDA  
BIOBASE 

310 

Sonda Uretral de Alívio, nº 12, Descartável, Estéril, atóxico 
e apirogênica.   
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

BIOBASE 

311 

Soro Ringer, Lactato, Sistema Fechado, 500ml, em solução 
injetável em acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, 
transparente e com escala graduada impressa. Deve permitir o 
escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um au-
tovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro 
protegido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser 
embalada conforme o registro do produto. A embalagem deve-
rá trazer externamente os dados de identificação e procedên-
cia, número do lote, data de fabricação e data de validade. 

EQUIPLEX 
FRENESIUS 
JP 
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Apresentação: embalagem plástica com 500ml 
 

312 

Spray para Teste de Vitalidade Pulpar -50°C, exclusivo para 
teste de vitalidade nos dentes. 
Apresentação: frasco com 200ml 
 

ENDOICE 
MAQUIRA  
S&L 
ICETEST 

313 

Sugador Cirúrgico Descartável, esterilizado e embalado indi-
vidualmente. Ponteira com 3mm de diâmetro. 
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

PRISMA  
MAQUIRA 

314 

Sugador Endodôntico Descartável em PVC, descartável, 
tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em 
aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição 
desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em PVC.  
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

SS PLUS 

315 

Sugador Plástico Descartável, confeccionado em PVC vir-
gem e atóxico, com pontas soldadas ao tubo, com, no mínimo, 
12cm de comprimento, deverá ter boa adaptação/vedação na 
extremidade que conecta na unidade auxiliar, de forma circular, 
sem reentrâncias ou protuberâncias. 
Apresentação: embalagem com 40 unidades 
 

SS PLUS 

316 
Taça de Borracha para Profilaxia e Polimento. 
Apresentação: unidade 
 

PREVEN 

317 

Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, G, cor ver-
de, confeccionada internamente de placa aramada moldável 
revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de apro-
ximadamente 4mm ou similar medindo aproximadamente 86 x 
10cm. Na cor verde. Identificação do tamanho por código de 
cor visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutili-
zável. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

318 

Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, GG, cor 
amarela, confeccionada internamente de placa aramada mol-
dável revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de 
aproximadamente 4mm ou similar medindo aproximadamente 
120 x 13cm. Na cor amarela. Identificação do tamanho por có-
digo de cor visível a distância padrão ABNT. Material lavável e 
reutilizável. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

319 

Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, M, cor laran-
ja, confeccionada internamente de placa aramada moldável 
revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de apro-
ximadamente 4mm ou similar medindo 63 x 09cm. Na cor la-
ranja. Identificação do tamanho por código de cor visível a dis-
tância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 

ORTOCENTER 
MARIMAR 
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320 

Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, P, cor azul, 
confeccionada internamente de placa aramada moldável reves-
tida com material emborrachado do tipo E.V.A. de aproxima-
damente 4mm ou similar medindo aproximadamente 53 x 
08cm. Na cor azul. Identificação do tamanho por código de cor 
visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

321 

Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, PP, cor ro-
xa, confeccionada internamente de placa aramada moldável 
revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de apro-
ximadamente 4mm ou similar medindo aproximadamente 30 x 
08cm. Na cor roxa. Identificação do tamanho por código de cor 
visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 

 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

322 

Tentacânula de 15cm, em Aço Inox, resistente aos proces-
sos de autoclavação. Registro na ANVISA. 
Apresentação: unidade 
 

ABC 

323 

Termômetro Clínico, Digital, faixa de medição: de 32,0°C – 
43,9°C, com indicador de temperaturas inferiores (“L”) e supe-
riores (“H”) à esta faixa de medição. Fonte de alimentação: 
bateria de lítio de 1.5/1.55V (não recarregável). Retenção da 
temperatura máxima: em cada medição, a temperatura máxima 
aparece no mostrador, até o aparelho se desligar. Sinal sonoro: 
indica que o aparelho está pronto a ser utilizado ou que a me-
dição terminou. Autoverificação automática: caso a mensagem 
«ERR» apareça no seu visor significa que há algum problema 
em sua medição. Resultados das medições: expressos em 
grau Celsius (°C). Erro máximo de indicação dos resultados: ± 
0,2°C entre 34°C – 42°C a uma temperatura ambiente entre 
18°C - 28°C. Tempo total da medição da temperatura de 90 a 
120 segundos. Visor de cristal líquido: é possível visualizar 
alterações de temperatura de 0.1°C. Ponta flexível: pode ser 
dobrada até o ângulo de 45°. Memória: guarda automaticamen-
te a última temperatura medida. Desligamento automático: 
após aproximadamente 10 minutos, para assegurar prolonga-
mento da vida da bateria. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

INCOTERM 
SOLIDOR 

324 

Tesoura Iris, Curva, Ponta Fina, 11,5cm, em Aço Inox, para 
fio de sutura, curva, em inox.  
Apresentação: unidade 
 

ABC 
GOLGRAN 

325 

Tesoura Iris, Reta, Ponta Fina, 11,5cm, em Aço Inox, para 
fio de sutura, reta, em inox.  
Apresentação: unidade 
 

ABC 
GOLGRAN 

326 Tintura de Benjoim, Indicado como antisséptico tópico. Com-  
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posição: benjoim sumatra 20%, excipientes: álcool etílico.  
Apresentação: embalagem plástica com 100ml 
 

327 

Tira de Lixa de Poliéster para Acabamento Proximal, cos-
tado em poliéster com cobertura de micropartículas de óxido 
de alumínio; deve possuir centro neutro para facilitar a introdu-
ção na ameia; granulações: média e fina; maior aderência dos 
grãos de óxido de alumínio; maior resistência devido ao costa-
do de poliéster, sem ruptura; duas granulações em 1 único 
produto. Para acabamento das faces proximais de restaura-
ções em resinas.  
Apresentação: embalagem com 150 unidades 
 

KDENT 
MICRODONT 

328 

Tira de Lixa de Poliéster para Restaurações de Resina, Ex-
trafina, 0,05mm. 
Apresentação: embalagem com 50 unidades   
 

MICRODONT 

329 

Tira Reagente para Determinação de Glicemia que aceite 
amostra de sangue total capilar e também permita coleta em 
neonatal, com reação química mediada glicose desidrogenase. 
O Produto deve possuir o Certificado de Boas Práticas de Fa-
bricação da ANVISA. Dar garantia por tempo indeterminado 
dos monitores, software para o controle das tiras totalmente em 
português, baterias para reposição e treinamento aos profissio-
nais de saúde e usuários. A codificação dos monitores deve ser 
feita através de chip código. A licitante vencedora deverá 
fornecer em forma de comodato 120 monitores compatí-
veis para utilização das respectivas tiras 
Apresentação: embalagem com 50 tiras 
 

ACCU-CHECK 

330 

Tiras Abrasivas Eletrolíticas de Aço Inox, Granulação Mé-
dia, 150 x 2,5mm. 
Apresentação: embalagem com 12 unidades 
 

TDV 

331 

Tiras Abrasivas Eletrolíticas de Aço Inox, Granulação Mé-
dia, 150 x 4mm. 
Apresentação: embalagem com 12 unidades 
 

INJECTA 
 

332 

Touca Descartável Sanfonada PP 20, touca cirúrgica descar-
tável, confeccionado em material de fibras 100% de polipropi-
leno, tipo falso tecido ou similar, hipoalérgico, micro perfurado, 
permitindo ventilação adequada, com elástico em toda sua ex-
tensão, com gramatura de 20g/m², de fácil manuseio. Constar 
dados de identificação e procedência, nº do lote.   
Apresentação: embalagem com 100 unidades 
 

BEST FABRIL 
RM DESC 
RAYSEN 
DESCARPACK 
TALGE 

333 

Tricresol Formalina Solução, solução desinfetante para ca-
nais radiculares. Constando externamente marca comercial, 
procedência de fabricação e validade mínima de 24 meses da 
data da entrega. 
Apresentação: frasco com 10ml 

BIODINAMICA 
S&L 
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334 

Tubo de Látex Cirúrgico do tipo Garrote nº 200, fabricado 
com látex 100% puro, na cor âmbar, para uso em laboratórios e 
hospitais. Parede interna lisa e espessura uniforme, semi 
transparente e com alta flexibilidade, extrema resistência a tra-
ção. Suporta várias esterilizações a vapor (Autoclave). Resis-
tente a produtos químicos (característica da borracha natural). 
Isento de Aromas ou Perfumes. 
Apresentação: rolo com 15 metros. 
 

 

335 

Tubo de Silicone Hospitalar nº 203, 6 x 10mm, tubo de sili-
cone hospitalar, grau farmacêutico, não estéril, embalado indi-
vidualmente em sacos plásticos de polietileno e selados a 
quente. Rolo de 15 metros para oxigenioterapia. Superfície lisa, 
antiaderente, livre de odor e sem látex. Cumprem os requisitos 
da Norma ISSO 10993, como ensaios de citotoxicidade, sensi-
bilização dérmica, irritação, corrosão dérmica, toxicidade aguda 
sistêmica, compatibilidade sanguínea e hemodiálise. Estável a 
temperaturas extremas na faixa de: -20°C a 200°C. Passível de 
autoclavável por vapor úmido sob pressão até 127ºC. 
Apresentação: rolo com 15 metros 
 

BEST FABRIL 
RM DESC 
RAYSEN 
DESCARPACK 
TALGE 

336 

Tubo Extensor para Equipo de Infusão Parenteral, 40cm, 
extensão para equipo de infusão parenteral, atóxico, biocompa-
tível, em material resistente, maleável, transparente, estéril e 
apirogênico, descartável. Com conector luer, com tampa prote-
tora na extremidade e tampa sobressalente; calibre e conexões 
universais, adequadas que não permitam vazamentos; medin-
do no mínimo 40 cm. Embalagem unitária com abertura assép-
tica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data 
de esterilização, prazo de validade, número do lote e registro 
no Ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

BIODINAMICA 

337 

Umidificador para Oxigênio, tampa de nylon injetada, porca 
(conforme norma ABNT), adaptável em qualquer válvula regu-
ladora ou fluxometro de oxigênio. Tubo com borbulhador para 
permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indica-
ção de nível mínimo e máximo. Proporcionar o arraste da água 
colocada no recipiente, quando da passagem do fluxo de gás 
pelo líquido carregando as partículas para as vias aéreas.  
Embalado individualmente em saco plástico. 
Apresentação: frasco de 250ml 
 

PROTEC 
UNITEC 

338 

Válvula com Manômetro para Cilindro Manual de Oxigênio, 
com 1 manômetro do tipo CB CT Oxigênio. Escala de pressão 
do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm²); Corpo em latão 
cromado; Conexões de entrada e saída em latão cromado; 
Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm²; Conexões de entrada 
e saída conforme normas ABNT NBR 11725 e 11906. Os ma-
nômetros para oxigênio devem trazer a seguinte inscrição: “não 
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usar óleo ou graxa” nem mesmo para lubrificação. 
Apresentação: unidade 
 

339 

Vaselina Líquida, acondicionado em embalagem, original do 
fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de 
fabricação e validade estampada na embalagem. 
Apresentação: frasco com 1 litro 
 

SERRAQUIMICA 
FARMAX 

340 
Vaselina Sólida 
Apresentação: embalagem com 35g 
 

QUIMIDROL 
RIOQUÍMICA 

341 

Verniz com Flúor, com concentração mínima de 5,5%. 
Apresentação: frasco com 10ml 
 

DENTSPLY 
FLUORNIZ 
DURAFLUR 
FGM 

342 

Verniz Forrador de Cavidades, de secagem rápida para forro 
de cavidades e proteção das restaurações e silicato. 
Apresentação: frasco com 15ml 
 

CAVITINE 
SS WHITE 

343 

Vestimenta do Tipo Macacão com Estrutura Impermeável e 
Gramatura Mínima de 45g/m2, M, confeccionado em polipropi-
leno (não tecido) laminado, com filme de polietileno ou similar. 
Com costuras simples, forte e resistente. Na cor branca. Exce-
lente resistência a abrasão. Oferece proteção do tronco, mem-
bros superiores e inferiores do usuário. Com barreira inerente a 
partículas, micro-organismos e salpicos leves de líquidos não 
agressivos. O macacão tem aberturas em elástico para ajuste 
mais apertado nos punhos e tornozelos. Possui capuz acopla-
do com elástico ao redor da face, fechamento frontal por zíper. 
Não perde suas características técnicas com alta temperatura. 
Botas acopladas com sola de PVC. Apresentar registro na An-
visa e CA. 
Apresentação: unidade 
 

 

344 

Vestimenta do Tipo Macacão com Estrutura Impermeável e 
Gramatura Mínima de 45g/m2, G, confeccionado em polipropi-
leno (não tecido) laminado, com filme de polietileno ou similar. 
Com costuras simples, forte e resistente. Na cor branca. Exce-
lente resistência a abrasão. Oferece proteção do tronco, mem-
bros superiores e inferiores do usuário. Com barreira inerente a 
partículas, micro-organismos e salpicos leves de líquidos não 
agressivos. O macacão tem aberturas em elástico para ajuste 
mais apertado nos punhos e tornozelos. Possui capuz acopla-
do com elástico ao redor da face, fechamento frontal por zíper. 
Não perde suas características técnicas com alta temperatura. 
Botas acopladas com sola de PVC. Apresentar registro na An-
visa e CA. 
Apresentação: unidade 
 

 

345 
Vestimenta do Tipo Macacão com Estrutura Impermeável e 
Gramatura Mínima de 45g/m2, XG, confeccionado em polipro-
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pileno (não tecido) laminado, com filme de polietileno ou simi-
lar. Com costuras simples, forte e resistente. Na cor branca. 
Excelente resistência a abrasão. Oferece proteção do tronco, 
membros superiores e inferiores do usuário. Com barreira ine-
rente a partículas, micro-organismos e salpicos leves de líqui-
dos não agressivos. O macacão tem aberturas em elástico pa-
ra ajuste mais apertado nos punhos e tornozelos. Possui capuz 
acoplado com elástico ao redor da face, fechamento frontal por 
zíper. Não perde suas características técnicas com alta tempe-
ratura. Botas acopladas com sola de PVC. Apresentar registro 
na Anvisa e CA. 
Apresentação: unidade 
 

 
6.2. As marcas com parecer desfavorável (reprovadas) são as que seguem: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 
MARCAS COM  

PARECER 
DESFAVORÁVEL 

28 
Amalgama de Prata, 1 Porção                                                                                                                             
Apresentação: caixa com 50 cápsulas 
 

METALMS / 
DUXALLOY 

29 
Amalgama de Prata, 2 Porções                                                                                                                           
Apresentação: caixa com 50 cápsulas 
 

METALMS /  
DUXALLOY 

30 
Amalgama de Prata, 3 Porções                                                                                                                            
Apresentação: caixa com 50 cápsulas 
 

METALMS /  
DUXALLOY 

31 

Anestésico Injetável Local 20ml à Base de Cloridrato de 
Lidocaína 2% sem Vasoconstritor                                                                                                                                   
Apresentação: Frasco com 20ml cada 
 

CRISTÁLIA / 
XYLESTESIN 

37 

Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Mepi-
vacaína 3%, sem Vasoconstritor                                                                                                                               
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada  
 

MEPIADRE 

68 
Cateter Intravenoso nº 20G                                                                                                                               
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

GAMMA / 
HEALCATH 

69 
Cateter Intravenoso nº 22G                                                                                                                           
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

GAMMA/ 
HEALCATH 

70 
Cateter Intravenoso nº 24G                                                                                                                              
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

GAMMA / 
HEALCATH 

73 
Cimento Obturador Provisório                                                                                                                         
Apresentação: pote com 25g 
 

CAVITEC 

88 
Creme Dental 50g, Mínimo 1000ppm de Flúor                                                                                                                                                                       
Apresentação: bisnaga com 50g 

ICE FRESH 
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89 
Creme Dental 90g, Mínimo 1000ppm de Flúor                                                                                                                                                                       
Apresentação: bisnaga com 90g 
 

ICE FRESH 

91 
Cunha de Madeira                                                                                                                                                                                  
Apresentação: embalagem com 100 unidades 
 

IODONTOSUL, 
SOUZA & 
LEONARDI 

100 
Disco para Acabamento de Resina Granulação Fina                                                                                                                    
Apresentação: pacote com 30 discos 
 

TDV 

138 

Fio para Sutura Monofilamento 2-0, com Agulha 2,0cm, 3/8 
de Círculo, Tipo Triangular, Não Absorvível, Estéril, Preto, 
45cm, Resistente, Espessura Uniforme                                                                                                                                         
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

PROCARE 

139 

Fio para Sutura Monofilamento 3-0, com Agulha 2,0cm, 3/8 
de Círculo, Tipo Triangular, Não Absorvível, Estéril, Preto, 
45cm, Resistente, Espessura Uniforme                                                                                                                                         
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

PROCARE 

140 

Fio para Sutura Monofilamento 4-0, com Agulha 2,0cm, 3/8 
de Círculo, Tipo Triangular, Não Absorvível, Estéril, Preto, 
45cm, Resistente, Espessura Uniforme                                                                                                                                     
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

PROCARE 

141 

Fio para Sutura Monofilamento 5-0, com Agulha 2,0cm, 3/8 
de Círculo, Tipo Triangular, Não Absorvível, Estéril, Preto, 
45cm, Resistente, Espessura Uniforme                                                                                                                                                
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

PROCARE 

142 

Fio para Sutura Seda 3-0, com Agulha 1,7cm, ângulo 180°, 
1/2 Encastoada, Tipo Triangular  
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

PROCARE 

143 

Fio para Sutura Seda 3-0, com Agulha 2,0cm, ângulo 180°, 
1/2 Encastoada, Tipo Triangular  
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

PROCARE 

145 
Fita Adesiva para Autoclave 19mm x 30m                                                                                                                                
Apresentação: rolo de 30 metros 
 

PROCARE 

146 
Fita Micropore 2,5cm x 10m                                                                                                                                
Apresentação: rolo de 10 metros 
 

CIEX 

147 
Fita Micropore 5cm x 10m                                                                                                                                    
Apresentação: rolo de 10 metros 
 

CIEX 

150 
Fixador para Raio X, Uso Odontológico                                                                                                                   
Apresentação: frasco com 475ml 
 

CAITHEC / 
RAYTEC,  
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152 
Flúor Gel Acidulado a 1,23%                                                                                                                                        
Apresentação: frasco com 200ml  
 

IODONTOSUL 

163 

Hidróxido de Cálcio para Forramento Radiopaco                                                                                                             
Apresentação: caixa com 1 tubo de pasta base (13g), 1 tubo 
de pasta catalisadora (11g) e 01 bloco de mistura 
 

LINER /  
COLTENE /  
DENTSPLY 

177 
IRM, Material Restaurador Intermediário, Pó e Líquido                                                                               
Apresentação: caixa com pó e líquido 
 

MRI/  
IODONTOSUL 

181 

Lâmina de Vidro para Microscopia, Ponta Fosca, Beiradas 
não Lapidadas, 26 x 76mm                                                                                                                                                       
Apresentação: caixa com 50 peças  
 

PRECISION 
GLASS 

186 
Lençol de Borracha, Dique                                                                                                                                      
Apresentação: caixa com 26 unidades 
 

BIOSANI 

219 
Papel Carbono para Articulação                                                                                                                        
Apresentação: bloco com 12 folhas 
 

ANGELUS 

231 
Pinça Clínica para Algodão nº 17, em Aço Inox                                                                                               
Apresentação: unidade  
 

TRINKS 

233 

Pincel Descartável para Aplicação de Adesivo Tipo Micro-
brush 
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

KG SORENSEN/ 
CAVIBRUSH 

284 
Revelador para Raio X, uso Odontológico                                                                                                       
Apresentação:  frasco leitoso com 475ml 
 

CAITHEC / 
RAYTEC,  

306 

Sonda Milimetrada em Uma Extremidade e Exploradora na 
Outra Extremidade                                                                                                     
Apresentação: unidade 
 

TRINKS 

328 
Tira de Poliéster para Restaurações de Resina, Extrafina                                                                                                  
Apresentação: embalagem com 50 unidades 
 

PREVEN 

330 

Tiras Abrasivas Eletrolíticas de Aço Inox, Granulação Mé-
dia, 150 x 2,5mm                                                                                                                   
Apresentação: embalagem com 12 unidades 
 

PREVEN 

331 

Tiras Abrasivas Eletrolíticas de Aço Inox, Granulação Mé-
dia, 150 x 4mm                                                                                                                  
Apresentação: embalagem com 12 unidades 
 

PREVEN 

 
7 – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

É vedada a subcontratação ou transferência total ou parcial do objeto da licitação. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020 
 

ANEXO III 
 
 
 
 
 

CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
 

(Razão social da licitante) _____________________________________________, inscrita 
no CNPJ sob nº ____________________, sediada na _________________________, neste 
ato representada pelo Sr. _________________________________, portador da cédula de 
identidade nº _____________________________, residente e domiciliado na 
_________________________, inscrito no CPF sob o nº __________________, detentor de 
amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licita-
tórios, confere-os à ______________________________, portador da cédula de identidade 
nº ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº 
________________________ com o fim específico de representar a outorgante perante o 
Município de Ipê, no Pregão Presencial nº 031/2020, podendo assim retirar editais, propor 
seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar 
atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromis-
sos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do 
presente mandato. 
 
 
 
________________, ___ de ____________ de _____. 
 
 
 
 
________________________________ 
Outorgante 
 
 
 
 
________________________________ 
Outorgado 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020 
 

ANEXO IV 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME OU EPP 
 

 
 
 
 

(Razão social da licitante) ______________________________________________, através 
de seu Responsável Legal e Contador, declara, sob as penas da lei, que: 
 

a) enquadra-se na situação de: 
(  ) Microempresa; ou 
(  ) Empresa de Pequeno Porte; 
 
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite 
fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/06; 
 
c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, 
incisos I a XI, da mesma Lei. 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
  
 
 

_____________________________ 
(data) 

 
 
 

 
_______________________________________________ 

(representante legal) 
 

 
 

 
_______________________________________________ 

Nome completo, número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e assinatura 
do contador ou técnico contábil da licitante 

(RECONHECIDA EM CARTÓRIO) 
 
LEMBRETE: Essa declaração deverá ser entregue à Pregoeira fora dos envelopes de pro-

posta e documentação, juntamente com o Credenciamento. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020 
 

ANEXO V 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO, CFE ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 
 
 
 
 
(Razão social da licitante) _____________________________________________, inscrito 
no CNPJ nº _________________________, por intermédio do seu representante legal o Sr. 
_______________________________, portador da Carteira de Identidade nº 
___________________________, e do CPF nº ____________________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 

 
 

_____________________________ 
(data) 

 
 

 
 

_______________________________________________ 
(representante legal) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima com S e negativo com N) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020 
 

ANEXO VI 
 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
 
 

(Razão social da licitante) ______________________________________, através de seu 
responsável legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 
 
 

_____________________________ 
(data) 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020 
 

ANEXO VII 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL E SOCIETÁRIO 
 

 
 
 
 
(Razão social da licitante) ______________________________________, através de seu 
responsável legal, declaramos, sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro de 
pessoal servidor público exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração 
ou tomada de decisão (inciso II e III, do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93), nem no seu qua-
dro societário como sócio, diretor, administrador ou integrante do Conselho, nenhum servidor 
público municipal de Ipê/RS. 
 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
 
 

_____________________________ 
(data) 

 
 

 
 

_______________________________________________ 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020 

 
ANEXO VIII 

 
 

Minuta: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2020 
VALIDADE: 01 (UM) ANO 

 
 

EMENTA: Ata de Registro de Preços que celebram entre si o 
MUNICÍPIO DE IPÊ e a empresa ____________________ pa-
ra fornecimento de material Médico Hospitalar e Odontológico 
para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde. 

 
 
MUNICÍPIO: O MUNICÍPIO DE IPÊ/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ sob nº 90.544.511/0001-67, com sede na Rua Frei Casimiro Zaffonato, nº 1.060, 
Centro, Município de Ipê/RS, representando neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. VA-
LÉRIO ERNESTO MARCON, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, RG nº 80395968-
98/SJS, CPF nº 426.229.050-68, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, nº 1605, 
Ipê/RS.  
 

DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: A empresa ___________________, 
com sede na Rua ____________________, nº ____, bairro ______________, CEP: 
__________, na cidade de _______/__, telefone (__) _____________, CNPJ nº 
________________, representada neste ato por seu ______________________ (qualifica-
ção), inscrito no CPF nº _________________, com endereço na Rua ________________, 
nº ___, na cidade de ______/___. 
 
Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial nº 031/2020, bem 
como, das normas da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes e Decretos Muni-
cipais nº 602/05 e 652/06, firmam a presente Ata de Registro de Preços mediante as cláusu-
las e condições abaixo. 

 
CLÁUSULA I – DO OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para o fornecimento de material 
Médico Hospitalar e Odontológico para atender às necessidades da Rede Municipal de 
Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I desta Ata e no Edital que precedeu 
esta Ata de Registro de Preços, quantidades, preços, órgãos participantes e fornecedor indi-
cado abaixo: 
 
1.2. Fornecedor: 
 

Empresa: 

CNPJ:  Telefone:  

Endereço: 
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Contato: E-mail: 

 
1.3. Órgãos Participantes: 
 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social. 

 
1.4. Órgão Coordenador / Gerenciador: 
 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Habitação. 

 
1.5. Descrição, quantidades e preços dos materiais: 
 

LOTE __ 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

__ 

_______________ – Conforme descrição 
do Anexo I, desta ata. 
Apresentação: ________________ 
 
MARCA: __________________________ 

____ ___   

 
LOTE __ 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

__ 

_______________ – Conforme descrição 
do Anexo I, desta ata. 
Apresentação: ________________ 
 
MARCA: __________________________ 

____ ___   

 
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 01 (um) ano, contados a partir 
da data de assinatura. 

 
2.2. Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade 
desta Ata de Registro de Preços, o MUNICÍPIO de Ipê não será obrigado à aquisição, exclu-
sivamente por seu intermédio, dos materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para 
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou 
indenização, de qualquer espécie, à DETENTORA desta ata. 

 
2.3. Em cada contratação decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 031/2020, que o pre-
cedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por 
ser de pleno conhecimento das partes. 
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CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO 
 
3.1. Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias contados da data da liberação da Nota 
Fiscal pelo setor competente. 
 
3.2. Em caso de atraso nos pagamentos, eventual correção monetária apenas incidirá após 
decorridos 12 (doze) meses de inadimplência, com base no índice IGP-M apurado no perío-
do de referência. 
 
3.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em 
total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
 
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamen-
te com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penali-
dade. 
 
3.5. O CNPJ da DETENTORA DA ATA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo 
da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
 
3.6. Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA DA ATA enquanto pendente de li-
quidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalida-
de ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou cor-
reção monetária. 
 
3.7. O valor total desta Ata de Registro de Preços é de R$ ______ (___________________). 
 
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA, DO PRAZO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
4.1. Para o acompanhamento, fiscalização e recebimento dos materiais, o MUNICÍPIO de-
signa servidores nomeados por Portaria, que farão o recebimento nos termos do artigo 73, 
II, "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666/93, da seguinte forma: 
 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 
com a especificação; 
 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conse-
quente aceitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados após o 
recebimento provisório. 

 
4.2. A fiscalização deverá seguir as normas estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 
1.229/18. 
 
4.3. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido nesta ata será, ime-
diatamente, notificada à DETENTORA DA ATA que ficará obrigada a adequá-los no prazo 
estipulado pelo Fiscal do Contrato, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais 
adequações, sujeitando-se, também, às sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES  
 
5.1. Do MUNICÍPIO: 
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a) atestar, nas notas fiscais/fatura, o efetivo fornecimento dos materiais, objeto desta Ata;  
 
b) aplicar à DETENTORA DA ATA, penalidade, quando for o caso;  
 
c) prestar à DETENTORA DA ATA toda e qualquer informação, por esta solicitada, ne-
cessária à perfeita execução desta Ata; 
 
d) efetuar o pagamento à DETENTORA DA ATA no prazo avençado, após a entrega da 
Nota Fiscal no setor competente; 
 
e) notificar, por escrito, à DETENTORA DA ATA da aplicação de qualquer sanção. 
 

5.2. Da DETENTORA DA ATA: 
 

a) fornecer os materiais, objeto desta Ata de Registro de Preços, nas especificações 
contidas na Ata;  
 
b) pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre 
os materiais fornecidos; 
 
c) manter, durante a execução da Ata, as mesmas condições de habilitação; 
 
d) fornecer os materiais, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 
 

CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

6.1. Nos termos do artigo 62, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, em substituição ao 
contrato, será emitida Autorização de Fornecimento e Nota de Empenho e envio ao Forne-
cedor por via de endereço eletrônico (e-mail). 

 
6.2. A DETENTORA da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos 
os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes 
estiver prevista para data posterior a do seu vencimento. 
 
6.3. Todo o fornecimento dos materiais deverá ser efetuado mediante solicitação da unidade 
requisitante, a qual deverá ser feita através de Nota de Empenho e/ou Autorização de For-
necimento. 
 
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES 

 
7.1. À DETENTORA DA ATA serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 e Decretos Municipais nº 602/05, 652/06 e 1.258/19, nas seguintes situações, den-
tre outras: 
 
I – pela recusa injustificada de assinatura da Ata de Registro de Preços, será aplicada 
multa indenizatória na razão de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor global adjudi-
cado para o lote, bem como a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
II – pelo atraso injustificado no fornecimento dos materiais, nos prazos previstos nesta 
Ata, será aplicada multa moratória na razão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao 
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dia, sobre o valor da parcela inadimplida, até 30 (trinta) dias de atraso. Contudo, após o 
atraso, poderá, justificadamente, ser cancelada a nota de empenho, cancelada a Ata de Re-
gistro de Preços e/ou Contrato, bem como, poderá ser aplicada à DETENTORA DA ATA 
prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até a 05 (cinco) anos; 
 
III – pelo fornecimento dos materiais em desacordo com o solicitado, após o prazo es-
tipulado pelo MUNICÍPIO para adequação, será aplicada multa indenizatória na razão de 
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, bem como, poderá ser aplicada à 
DETENTORA DA ATA a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
IV – pelo não fornecimento dos materiais solicitados, sem justa causa, será aplicada 
multa indenizatória na razão de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida, bem 
como, poderá ser aplicada à DETENTORA DA ATA a pena prevista no artigo 43, do Decreto 
Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
V – quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo MUNICÍPIO, sem a 
pronta adequação, será aplicada a multa correspondente à infração cometida conforme pre-
visto nos incisos II a IV, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, podendo, 
ainda, ser cancelada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à DETENTO-
RA DA ATA a pena prevista no artigo 43, do Decreto Municipal nº 1.258/19, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos; 
 
VI – multa indenizatória de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licita-
ção, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 
assumidas, tais como: 
 

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos 
do inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;   
 
b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 
 
c) deixar de regularizar, no prazo definido pelo MUNICÍPIO, os documentos exigidos na 
legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa; 

 
d) não devolver os valores pagos indevidamente pelo MUNICÍPIO; 
 
e) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato; 

 
f) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 
 
g) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual (EPI), quando exigido, aos 
seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de 
serviços de mão de obra; 
 
h) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 
 
i) descumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho da-
das pelo Ministério do Trabalho;   
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j) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas re-
lacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; 
 
k) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenci-
ária regularizada. 
 

VII – poderá ser aplicada a sanção de advertência, prevista no art. 34, do Decreto Municipal 
nº 1.258/19, anterior a qualquer uma das sanções previstas nos incisos anteriores. 
 
7.2. Além das demais sanções previstas, o fornecedor terá seu contrato rescindido quando: 
 

a) descumprir as condições do contrato; e 
 

b) tiver presentes razões de interesse público. 
 

7.3. Será facultada à DETENTORA DA ATA o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresen-
tação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste item. 
 
7.4. As multas e seu pagamento, não eximirão a DETENTORA DA ATA de ser acionada 
judicialmente, pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrentes das infra-
ções cometidas. 
 
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
8.1. Considerado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, somente poderão incidir 
reajustes, a requerimento, após o período de 12 (doze) meses, com base na variação do 
IGP-M/FGV, nos termos da Lei Federal nº 9.069/95 e Lei Federal nº 10.192/01, contados da 
data da apresentação da proposta. 
 
8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajus-
tes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos 
preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio 
econômico-financeiro da avença, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d”. 
 
8.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daque-
les praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados. 
 
8.4. Para concessão do disposto no item 8.2 desta Ata, a DETENTORA DA ATA deverá 
apresentar requerimento comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, po-
rém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações 
contraídas.  
 
8.5. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preços de fabri-
cantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias alusi-
vas à época da proposta e do momento do pedido de revisão dos preços.  
 
8.6. Junto com o requerimento, a DETENTORA DA ATA deverá apresentar planilhas de cus-
tos comparativas entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revi-
são dos preços, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor 
registrado.  
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8.7. O MUNICÍPIO, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá a revisão 
dos preços.  
 
8.8. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no site do Município 
e no mural do Município. 
 
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela admi-
nistração, quando: 

 
a) a DETENTORA DA ATA não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
 
b) a DETENTORA DA ATA não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido 
e o MUNICÍPIO não aceitar sua justificativa; 
   
c) a DETENTORA DA ATA der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a critério do MUNICÍPIO, observada a legislação em vigor; 
 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 
registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposi-
ções legais; 
 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 
DETENTORA não acatar a revisão dos mesmos;  
 
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo MUNI-
CÍPIO. 

 
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, 
incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA, a comunicação será feita por publicação 
no Mural da Prefeitura (publicidade oficial), por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-
se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação. 
 
9.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossi-
bilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍ-
PIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, inci-
sos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.3.1. A solicitação da DETENTORA para cancelamento dos preços registrados deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao MUNICÍPIO a aplicação 
das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. 

 
CLÁUSULA X – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
 
10.1. O fornecimento dos materiais, objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão 
autorizados, em cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório 
informar ao Depto. de Compras e Licitações/Sistema de Registro de Preços, os quantitativos 
dos fornecimentos. 
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10.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou par-
cial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade ou a quem esta delegar a 
competência para tanto. 

 
CLÁUSULA XI – DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS  
 
11.1. As comunicações dos atos decorrentes desta Ata seguirão, preferencialmente, a se-
guinte ordem:  

 
a) contrafé do representante legal; ou  
 
b) correio eletrônico (e-mail), com confirmação do recebimento; ou  
 
c) carta com aviso de recebimento (AR). 

 
CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 031/2020 e a proposta da empresa 
____________________ classificada em 1º lugar nos lotes supranumerados. 
 
12.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, pelos 
Decretos Municipais nº 602/05, 652/06 e 1.258/19 no que não colidir com a primeira e nas 
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA XIII – DO FORO 
 
13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Antônio Prado/RS, como único competente 
para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. 
 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 
testemunhas abaixo. 

 
Ipê/RS, ___ de _______________ de 2020. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ – RS 
VALÉRIO ERNESTO MARCON – Prefeito Municipal 

Município 
 
 

Detentora da Ata 
 
Maurício Venturin Chini 
Assessor Jurídico 
OAB: 74.265/RS 
 
 
Testemunhas: 
 
________________________________                  _________________________________ 
CPF:                   CPF: 
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ANEXO I – ATA DE REGISTOR DE PREÇOS 
 
 

1 – DA ENTREGA, DO PRAZO E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
1.1. O local de entrega será na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, nos 
horário das 7h45min às 11h45min e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, quando dias 
úteis. 
 

1.1.1. Além da entrega no local designado pelo MUNICÍPIO, deverá a DETENTORA DA 
ATA também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, com-
prometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.  
 
1.1.2. As solicitações de fornecimento serão conforme a necessidade do MUNICÍPIO, por 
meio de solicitações da Secretaria requisitante, podendo estas serem periódicas ou con-
forme a demanda. 
 
1.1.3. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir os materiais recusados pelo 
MUNICÍPIO, observando que o mero recebimento não caracteriza a aceitação do mesmo. 

 
1.2. O prazo de entrega dos materiais não poderá ser superior a 15 (quinze) dias conse-
cutivos, contados após a data de recebimento da nota de empenho e/ou autorização de 
fornecimento. 
 

1.2.1. A cada autorização de fornecimento, a nota de empenho será enviada à DETEN-
TORA DA ATA via correio eletrônico (e-mail), contendo a indicação dos produtos, quanti-
dades, valores, local e prazo de entrega.  
 
1.2.2. Como condição de fornecimento dos materiais durante a vigência da Ata de Regis-
tro de Preços, a DETENTORA DA ATA deverá manter as mesmas condições de habilita-
ção.   
 
1.2.3. A DETENTORA DA ATA deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade dos mate-
riais solicitados, sob pena de aplicação das sanções previstas nesta Ata. 
 
1.2.4. Poderá ser emitida Nota de Empenho em substituição ao contrato, nos termos do 
artigo 62, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
1.3 O prazo de validade dos materiais, quando da entrega, deverá corresponder a, no 
mínimo, 80% (oitenta por cento) do prazo de validade total dos mesmos, contando da data 
de fabricação. Deverá estar especificada na embalagem a data de fabricação e o prazo de 
validade. 
 
1.4. Todos os materiais deverão ser entregues em sua embalagem original, rotulada pelo 
fabricante, contendo, no mínimo, os seguintes dados: procedência, lote, data de fabricação, 
fabricante, validade e capacidade de empilhamento. 
 
1.5. Os materiais deverão ser compatíveis com as normas da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas), quando aplicável. 
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1.6. Não serão aceitos materiais de marca diferente daquela constante na proposta 
vencedora, exceto quando houver fato superveniente e desde que atendidas as seguintes 
condições:  

 
a) o pedido de substituição deverá ser protocolado no Departamento de Compras e 
Licitações do MUNICÍPIO, antes da emissão do empenho, acompanhado da 
comprovação da impossibilidade de entregar a marca previamente aceita, assim como a 
indicação da nova marca;  

 
b) a nova marca deverá possuir qualidade igual ou superior às cotadas inicialmente, 
atender a todas as exigências do edital e, se for o caso, obter parecer favorável de 
acordo com os critérios de avaliação estabelecidos no edital.  

 
1.6.1. O preço ofertado não será alterado nas substituições da marca do material 
ofertado.  
 
1.6.2. Se a substituição da marca for aprovada, será feito aditamento à Ata de Registro 
de Preços. 

 
2 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
  
2.1. Os materiais deverão atender, no mínimo, às especificações descritas abaixo: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
MARCAS COM 

PARECER  
FAVORÁVEL 

1 

Abaixador de Língua, confeccionado em madeira, na cor na-
tural, descartável, formato convencional, espessura e largura 
uniformes em toda sua extensão, com aproximadamente 14cm 
de comprimento, 1,4cm de largura e 0,2mm de espessura. Re-
sistente ao manuseio, com superfície lisa e bordas perfeita-
mente acabadas, extremidades arredondadas, sem manchas, 
inodoro. Embalagem com dados de identificação, procedência, 
data de fabricação e validade, nº do lote e registro no Ministério 
da Saúde.   
Apresentação: embalagem com 100 unidades 
 

DALIAN GOO-
DWOOD 
THEOTO 
ESTILO 

2 

Ácido Acético 3%, uso ginecológico, líquido, incolor, emba-
lado com contratampa, tampa rosqueada, com dados de identi-
ficação e procedência, tempo de validade e registro em órgão 
competente.  
Apresentação: frasco com 1 Litro 
 

ANIDROL 

3 

Ácido Gel Condicionador de Esmalte e Dentina a Base de 
Ácido Fosfórico a 37% com Clorexidina. 
Apresentação: embalagem com 3 seringas de 2,5ml 
 

ALLPLAN 

4 

Ácido Peracético 0,2% de Amplo Uso, a base de ácido pe-
racético e peróxido de hidrogênio é indicado para desinfecção 
de artigos semicríticos, como: equipamentos em geral, endos-
cópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebuliza-

RIOQUÍMICA 
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dores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, 
acrílico e látex.                                                                   
Apresentação: embalagem plástica com 5 litros 
 

5 

Adaptador Universal para Frasco de Soro, dispositivo perfu-
rante com dupla ponta. Utilizado para acessar os frascos e 
bolsas de soluções. Com tampas protetoras.                      
Apresentação: unidade 
 

RIOPASA 
RM DESC 

6 

Adesivo Fotopolimerizável, com Liberação de Flúor, multiu-
so e monocomponente (adesivo e primer) para esmalte e den-
tina com solvente à base de água e etanol ou acetona. 
Apresentação: frasco único com, no mínimo, 5,6ml (6g) 
 

SINGLE BOND 
3M 

7 

Afastador com Controlador de Língua, Autoclável, confec-
cionado em material com força elástica que permite comprimir 
e deformar o arco para diminuir seu tamanho e facilitar sua 
introdução na cavidade bucal. Promove o afastamento dos lá-
bios de forma confortável e segura; Esterilizável em autoclave 
(até 134°C). Composto por: afastador de bochechas com de-
sign do arco principal (afastamento labial) permitindo acesso à 
face vestibular dos arcos dentais sem prejudicar o campo de 
visão do dentista; controlador de língua que possui um disposi-
tivo curvado que permite ao paciente posicionar e controlar 
melhor a língua; duas plataformas de apoio elaboradas e posi-
cionadas para permitir que o paciente relaxe a mordida; duas 
Aletas para acionamento de apoio posicionadas no centro de 
curvatura das conchas que facilitam a inserção, permitindo ao 
profissional segurar e fechar o produto com apenas uma das 
mãos enquanto auxilia na inserção bucal com a outra mão. 
Produto totalmente desmontável para facilitar a desinfecção e 
esterilização. As aletas laterais e o controlador de língua pos-
suem identificação do tamanho do produto para que a seleção 
seja simplificada, além de indicação correta do posicionamento. 
Apresentação: unidade 
 

 

8 

Afastador Labial Autoclavável em poliacetal com pigmento 
branco, fabricado em poliacetal com pigmento branco. Melhora 
a visualização de aplicações e afastamento de tecidos bucais 
em procedimentos odontológicos. Esterilizável em autoclave 
até 134°C.   
Apresentação: unidade 
 

 

9 

Água Destilada, Estéril, Apirogênica  
Apresentação: embalagem plástica com 5 litros 

DENTALTEC 
SSPLUS 
IODONTOSUL 
VIQUIMICA 

10 
Água Destilada, Estéril, Apirogênica.  
Apresentação: embalagem plástica com 250ml 
 

DENTALTEC  
FRESENIUS 

11 Água Oxigenada 10 Volumes, antisséptico de uso externo, FARMAX 
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líquido incolor, oxidante, acondicionada em frasco branco lei-
toso, perfeitamente vedado, sem vazamento.  
Apresentação: embalagem plástica com 1 litro 
 

RIOQUIMICA 
AMARAL 

12 
Água para Injeção 5ml, solução injetável, estéril, apirogênica. 
Apresentação: caixa com 200 flaconetes de 5ml 
 

ISOFARMA 
LINHA MAX 
EUROFARMA 

13 

Agulha Gengival 27G Longa, Descartável, Estéril, com bisel 
tri facetado e cânula siliconizada; cânula altamente flexível, 
canhão centraliza e fixa a agulha; canhão com rosca universal 
para as seringas carpules; agulha apresenta dois protetores 
que formam o estojo plástico da agulha gengival; esterilização 
a oxido de etileno, garantia de esterilidade por 5 anos da data 
de fabricação.  
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

INJEX 
SEPTODONT 
LABOR IMPORT 
 

14 

Agulha Gengival 30G Curta, Descartável, Estéril, com bisel 
tri facetado e cânula siliconizada; cânula altamente flexível, 
canhão centraliza e fixa a agulha; canhão com rosca universal 
para as seringas carpules; agulha apresenta dois protetores 
que formam o estojo plástico da agulha gengival; esterilização 
a oxido de etileno, garantia de esterilidade por 5 anos da data 
de fabricação.  
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

INJEX 
SEPTODONT 
LABOR IMPORT 
 
 

15 

Agulha Hipodérmica 13 x 4,5, Descartável, Estéril, constitu-
ída por:  
1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com 
bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo 
central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, 
isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com 
silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter 
lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos 
da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão per-
feita e segura.  
2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico 
(polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universal-
mente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer 
slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores 
(seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem 
causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso.  
3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado 
internamente de modo a manter a agulha centrada com parte 
disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acopla-
mento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual 
na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na 
agulha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, 
sendo resistente e assegurando a integridade e esterilidade da 
agulha mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterili-
zada em processos que garantam comprovadamente ausência 
de resíduos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau 

BD 
LABOR IMPORT 
SCANDONG 
WEIGAD 
EMBRAMAC 
SOLIDOR 
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cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico, abertura 
em pétala, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data e validade de este-
rilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número 
do registro do Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

16 

Agulha Hipodérmica 25 x 7, Descartável, Estéril, constituída 
por:  
1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com 
bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo 
central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, 
isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com 
silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter 
lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos 
da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão per-
feita e segura.  
2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico 
(polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universal-
mente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer 
slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores 
(seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem 
causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso.  
3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado 
internamente de modo a manter a agulha centrada com parte 
disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acopla-
mento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual 
na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na 
agulha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, 
sendo resistente e assegurando a integridade e esterilidade da 
agulha mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterili-
zada em processos que garantam comprovadamente ausência 
de resíduos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico, abertura 
em pétala, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data e validade de este-
rilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número 
do registro do Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

BD 
LABOR IMPORT 
SCANDONG 
WEIGAD 
EMBRAMAC 
SOLIDOR 

 17 

Agulha Hipodérmica 25 x 8, Descartável, Estéril, constituída 
por:  
1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com 
bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo 
central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, 
isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com 
silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter 
lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos da 
manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão perfeita 
e segura.  
2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico 

BD 
LABOR IMPORT 
SCANDONG 
EMBRAMAC 
SOLIDOR 
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(polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universal-
mente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer 
slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores 
(seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem 
causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso.  
3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado 
internamente de modo a manter a agulha centrada com parte 
disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acopla-
mento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual na 
agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na agu-
lha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, sendo 
resistente e assegurando a integridade e esterilidade da agulha 
mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterilizada em 
processos que garantam comprovadamente ausência de resí-
duos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau cirúrgi-
co ou a combinação deste com filme plástico, abertura em pé-
tala, trazendo externamente os dados de identificação, proce-
dência, número de lote, método, data e validade de esteriliza-
ção, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do 
registro do Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

18 

Agulha Hipodérmica 30 x 0,7, Descartável, Estéril, de quali-
dade e precisão. Cânula siliconizada, bisel trifacetado, canhão 
colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. 
Protetor plástico, código EAN nas embalagens unitárias e nas 
caixas das agulhas.   
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

BD 
LABOR IMPORT 
SOLIDOR 

19 

Agulha Hipodérmica 40 x 12, Descartável, Estéril, constituí-
da por:  
1 – agulha: em aço inox, de formato cilíndrico, reta, oca, com 
bisel trifacetado, afiado, estando centralizada ao longo do eixo 
central longitudinal. Deve estar nivelada, polida, resistente, 
isenta de aspereza e/ou ondulações, sendo lubrificada com 
silicone de pureza farmacêutica grau médico/hospitalar. Ter 
lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos 
da manufatura do aço. Com fixação e vedação ao canhão per-
feita e segura.  
2 – canhão: deve ser constituído de material plástico atóxico 
(polipropileno), ser alongado e dimensões/formato universal-
mente aceitos - luer fêmea - para conexão em luer lock ou luer 
slip, proporcionando fácil colocação, remoção dos condutores 
(seringas, equipos, cateteres e outros) e encaixe perfeito sem 
causar vazamentos, tendo rigidez compatível ao uso.  
3 – protetor: constituído em plástico (polipropileno), projetado 
internamente de modo a manter a agulha centrada com parte 
disponível do canhão exteriorizado a fim de permitir acopla-
mento à seringa (ou outros condutores) sem contato manual 
na agulha e perfeita adaptação ao canhão e total proteção na 
agulha, isento de rachadura, livre de defeitos e/ou rebarbas, 

BD 
LABOR IMPORT 
SCANDONG 
WEIGAD 
DESCARPACK 
SOLIDOR 
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sendo resistente e assegurando a integridade e esterilidade da 
agulha mantendo-se firmemente acoplado a mesma. Esterili-
zada em processos que garantam comprovadamente ausência 
de resíduos tóxicos. Embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico, abertura 
em pétala, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data e validade de este-
rilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número 
do registro do Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

20 

Álcool Etílico Hidratado 70°, acondicionado em frasco resis-
tente de cor branca, opaca ou transparente. Embalagem con-
tendo selo do INMETRO, perfeitamente vedada, sem vazamen-
to.  
Apresentação: embalagem com 1 litro 
 

MEGA 
TUPI 
AUDAX 
FACILITA 
SAFRA 

21 

Álcool Etílico Hidratado 96°, 92,8 INPM, acondicionado em 
frasco resistente de cor branca, opaca ou transparente. Emba-
lagem contendo selo do INMETRO, perfeitamente vedada, sem 
vazamento.  
Apresentação: embalagem com 1 litro 
 

MEGA 
TUPI 
AUDAX 
FACILITA 
SAFRA 
 

22 

Algodão em Roletes, fabricado em 100% fibras de algodão, 
formato cilíndrico, com possibilidade de ser esterilizado em gás 
(óxido de etileno) ou também em raio gama, com registro na 
Anvisa. 
Apresentação: pacote com 100 unidades 
 

SOFT PLUS 
ORLANDO 
SS PLUS 

23 

Algodão Hidrófilo, em camadas sobrepostas formando uma 
manta com espessura uniforme, homogênea, macia, cor bran-
ca, isento de impurezas, ácidos e álcalis, alvejante óptico, ami-
do, boa absorção e retenção de líquidos, inodoro, enrolado em 
papel apropriado em toda sua extensão. Embalagem individual, 
contendo dados de identificação e procedência, nº do lote e 
registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com rolo de 500g 
 

EUROMED 
NATHALYA 
MELHORMED 
MEDIHOUSE 

24 
Alicate 139, em Aço Inox.  
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 

25 

Alicate Perfurador Ainsworth, instrumento em aço inoxidável, 
autoclavável, perfura o lençol, com 5 de diâmetro diferentes. 
Indicado para perfurar lençol de borracha (dique de borracha) 
para isolamento absoluto. 
Apresentação: unidade 
 

 

26 

Almotolia 250ml, plástica, clara, com tampa, de uso médico-
hospitalar, confeccionada em plástico ou similar, opaco; bico 
reto e longo com rosca perfeitamente ajustável ao frasco e 
tampa acoplada ao mesmo. Capacidade de 250ml. Resistente 

J. PROLAB 
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à desinfecção química. Constar dados de identificação e pro-
cedência, número do lote, cadastro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: unidade 
 

27 

Almotolia 250ml, na cor âmbar, plástica, com tampa, de uso 
médico-hospitalar, confeccionada em plástico ou similar, bico 
reto e longo com rosca perfeitamente ajustável ao frasco e 
tampa acoplada ao mesmo. Capacidade de 250ml. Resistente 
à desinfecção química. Constar dados de identificação e pro-
cedência, número do lote, cadastro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: unidade 
 

 

28 

Amálgama de Prata, 1 Porção, capsulado, esférica, partículas 
finas, cristalização regular. 
Apresentação: caixa com 50 cápsulas 
 

GS 80 SDI 
 

29 

Amalgama de Prata, 2 Porções, capsulado, esférica, partícu-
las finas, cristalização regular. 
Apresentação: caixa com 50 cápsulas 
 

GS 80 SDI 
 

30 

Amálgama de Prata, 3 Porções, capsulado, esférica, partícu-
las finas, cristalização regular. 
Apresentação: caixa com 50 cápsulas 
 

GS 80 SDI 

31 

Anestésico Injetável Local 20ml à Base de Cloridrato de 
Lidocaína 2% Sem Vasoconstritor. 
Apresentação: frasco com 20ml 
 

HIPOLABOR 

32 

Anestésico Injetável Local a Base de Cloridrato de Articaí-
na + Epinefrina/72mg + 18µg/ampola. Livre de metilparabeno. 
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada 
 

DFL 
ARTICAINE 

33 

Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Lidoca-
ína + Nor-Adrenalina 2%, anestésico a base de Lidocaína 
HCL2% e Hemitartarato de Norepinefrina 1:50.000.  
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada 
 

DENTSPLY 
LINDOSTESIM 

34 

Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Lidoca-
ína 2% + Epinefrina 1:100.000. 
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada 
 

DFL 
ALPHACAINE 

35 

Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Lidoca-
ína 2% + Fenilefrina 1:100.000.  
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada 
 

NOVOCOL 
SSWHITE 

36 

Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Mepiva-
caína HCI 2% + Epinefrina 1:100.000, livre de metilparabeno. 
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada 
 

DFL 

37 Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Mepiva- DFL 
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caína HCI 3% Sem Vasoconstritor, livre de metilparabeno. 
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada 
 

MEPSV 

38 

Anestésico Injetável Local à Base de Cloridrato de Priloca-
ína + Feliprissina a 3%, com Vaso Constritor. 
Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada 
 

 

39 
Anestésico Tópico Gel a 20% de Benzocaína. 
Apresentação: pote com 12g 
 

DFL 
BENZOTOP 

40 

Apalpador de Pressão com Mola para Acupuntura, com 
Mola em Aço Inox, utilizado para diagnóstico em Auriculotera-
pia. Dimensões: 15,8 x 1,2cm (A x L)  
Apresentação: unidade 
 

 

41 

Atadura de Crepom 10cm x 1,80m (em Repouso), Peso Mí-
nimo 21,56g; composto de 60% de algodão, 28% de poliami-
da, 12% poliéster, 13 fios por cm², conforme norma da ABNT-
NBR 14056. As bordas devem ser devidamente acabadas, evi-
tando desfiamento; Classe tipo I; enrolada uniformemente, em 
forma cilíndrica; embalada em material que garanta sua integri-
dade; indicação em aplicação ortopédica, na fixação de curati-
vos, em terapias compressivas e na prevenção contra contu-
sões em atividades esportivas. O produto deverá ser entregue 
com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 
14056.     
Apresentação: pacote com 12 unidades 
   

NEVE 
MB TEXTIL 
MEDHOUSE 

42 

Atadura de Crepom 15cm x 1,80m (em Repouso), Peso Mí-
nimo 32,70g; composto de 60% de algodão, 28% de poliami-
da, 12% poliéster, 13 fios por cm², conforme norma da ABNT-
NBR 14056. As bordas devem ser devidamente acabadas, evi-
tando desfiamento; Classe tipo I; enrolada uniformemente, em 
forma cilíndrica; embalada em material que garanta sua integri-
dade; Indicação em aplicação ortopédica, na fixação de curati-
vos, em terapias compressivas e na prevenção contra contu-
sões em atividades esportivas. O produto deverá ser entregue 
com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR14056.                                                         
Apresentação: pacote com 12 unidades  
 

NEVE 
MB TEXTIL 
MEDHOUSE 

43 

Atadura de Crepom 6cm x 1,80m (em Repouso), Peso Mí-
nimo 13,30g; composto de 60% de algodão, 28% de poliami-
da, 12% poliéster, 13 fios por cm², conforme norma da ABNT-
NBR 14056. As bordas devem ser devidamente acabadas, evi-
tando desfiamento; classe tipo I; enrolada uniformemente, em 
forma cilíndrica; embalada em material que garanta sua integri-
dade; indicação em aplicação ortopédica, na fixação de curati-
vos, em terapias compressivas e na prevenção contra contu-
sões em atividades esportivas. O produto deverá ser entregue 
com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 
14056.  

NEVE 
MB TEXTIL 
MEDHOUSE 
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Apresentação: pacote com 12 unidades 
 

44 

Atadura de Gaze 13 Fios/cm², Hidrófila, Tipo Queijo, 9cm x 
91m, medindo 9cm de largura por 91m de comprimento, na cor 
branca, hidrófila, confeccionada com 13 fios/cm², 100% algo-
dão, enrolada de forma contínua, isenta de resíduos, de deter-
gente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis. Adequada ca-
pacidade de absorção. Embalagem contendo dados de identifi-
cação e procedência, prazo de validade, número do lote, regis-
tro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: rolo com 91 metros 
 

NEVE 
MEDBLANC 
MB TEXTIL 
MEDPLUS 

45 

Avental Descartável, Manga Longa com Punho Elásti-
co, Não Estéril, uso hospitalar gramatura mínima 30g/m2, 
comprimento mínimo 1,20 metro, manga longa, punho com 
elástico, atóxico, hipoalergênico, abertura para as costas com 
tiras para ajuste na cintura, decote comum rente ao pescoço 
com tiras para ajuste, tamanho único, não estéril. 
Apresentação: pacote com 10 unidades 
 

 

46 

Babeiro Descartável, Uso Odontológico, dupla camada, ca-
mada de polietileno impermeável e de papel absorvente, im-
permeável e absorvente. 
Apresentação: pacote com 100 babeiros 
 

MB 
SSPLUS 

47 
Bola Suíça de 45 cm, para uso em fisioterapia.                                                             
Apresentação: unidade 
 

ARKTUS 

48 

Broca Carbide nº 2 FG, Curta, para alta rotação, não estéril, 
tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio 
(K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 
13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

MK 

KAVO KERR 

49 

Broca Carbide nº 2 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, 
tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio 
(K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 
13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

MK 

KAVO KERR 

50 

Broca Carbide nº 245 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, 
tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio 
(K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 
13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excen-

MK 
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tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  
                                                              

51 

Broca Carbide nº 4 FG, Curta, para alta rotação, não estéril, 
tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio 
(K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 
13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

MK 

KAVO KERR 

52 

Broca Carbide nº 4 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, 
tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio 
(K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 
13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  
 

MK 

KAVO KERR 

53 

Broca Carbide nº 6 FG, Curta, para alta rotação, não estéril, 
tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio 
(K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 
13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  
 

MK 

KAVO KERR 

54 

Broca Carbide nº 6 FG, Longa, Estéril, para alta rotação, 
tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio 
(K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 
13% de Cromo com extremidade no formato esférico, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  
 

MK 

KAVO KERR 

55 

Broca de Baixa Rotação nº 2 CA, Curta, não estéril, haste 
curta, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 19mm, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

INJECTA 

JOTA 

MAILLEFER 

56 
Broca de Baixa Rotação nº 2 CA, Longa, não estéril, haste 
longa, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 28mm, excen-

INJECTA 
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tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  
 

JOTA 

QUIMIDROL 

57 

Broca de Baixa Rotação nº 4 CA, Curta, não estéril, haste 
curta, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 19mm, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  
 

INJECTA 

JOTA 

MAILLEFER 

58 

Broca de Baixa Rotação nº 4 CA, Longa, não estéril, haste 
longa, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 28mm, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 
 

INJECTA 

59 

Broca de Baixa Rotação nº 6 CA, Curta, não estéril, haste 
curta, de aço carbono e lâminas lisas, esférica, 19mm, excen-
tricidade zero, resistente aos processos de esterilização por 
calor seco, em autoclave ou por solução química e com regis-
tro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

INJECTA 

60 

Cabo para Espelho Bucal Plano nº 5, Cromado, cabo para 
espelho bucal cromado, resistente, autoclavável com sistema 
de rosca universal para uso do espelho. 
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 
PREVEN 

61 

Caixa Plástica para Imersão de Instrumental, para pré-
lavagem, com capacidade de 1,5 litros, em plástico transpa-
rente, com tampa e trava. Deve ser resistente. 
Apresentação: unidade 
 

BIOVIS 

62 

Caixa Porta Lâminas, fabricado em polipropileno rígido com 
tampa, que acondicione 50 lâminas. 
Apresentação: unidade 
 

LABOR IMPORT 

63 

Campo Fenestrado 40 x 40cm, Estéril, fabricado em TNT 
com orifício de 6cm, estéril e embalado individualmente. Produ-
to atóxico e hipoalergênico, repele líquidos. Utilizado em pro-
cedimentos localizados. Possui fenestra aproximada de 6cm e 
dobra cirúrgica. Dupla embalagem garantindo a esterilidade até 
o uso. Esterilizado em óxido de etileno.  Uso único. 
Apresentação: embalagem individual 
 

HEALTH QUA-
LITY 
HOSPIFLEX 
BESRFABRIL 

64 
Cânula para Aspiração de Endo, com ponteira. 
Apresentação: unidade 

INDUSBELLO 
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65 
Cariostático a 12%. 
Apresentação: frasco com 10ml  
 

CARIOSTASUL 
IODONTOSUL 
S&L 

66 

Cateter Intravenoso nº 16G, periférico com dispositivo de 
segurança/proteção, descartável, em poliuretano – 16G, esté-
ril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetado. 
Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície 
lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inser-
ção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro 
hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da 
agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo 
abertura asséptica, contendo externamente dados de identifi-
cação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no 
MS.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

LABOR IMPORT 

67 

Cateter Intravenoso nº 18G, periférico com dispositivo de 
segurança/proteção, descartável, em poliuretano – 18G, esté-
ril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetado. 
Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície 
lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inser-
ção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro 
hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da 
agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo 
abertura asséptica, contendo externamente dados de identifi-
cação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no 
MS.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

LABOR IMPORT 

68 

Cateter Intravenoso nº 20G, periférico com dispositivo de 
segurança/proteção, descartável, em poliuretano – 20G, esté-
ril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetado. 
Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície 
lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inser-
ção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro 
hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da 
agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo 
abertura asséptica, contendo externamente dados de identifi-
cação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no 
MS.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

NIPRO 
LABOR IMPORT 
LAKHANI 
SOLIDOR 

69 

Cateter Intravenoso nº 22G, dispositivo intravenoso, 22G, 
estéril, atóxico e apirogênico, biocompatível, descartável; pro-
duzido em teflon ou poliuretano com cânula transparente que 
permita inserção firme e controlada; ser flexível, com parede 
fina, lisa e ponta levemente afunilada, com grande poder de 
penetração na pele, sem efeito memória; radiopaco; com câ-
mara de refluxo transparente; trava de segurança da cânula; 
tampa protetora do cateter tipo luer e conector luer-lock trans-

NIPRO 
LABOR IMPORT 
LAKHANI 
SOLIDOR 
 



 

194 

 

lúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação. Agulha 
siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada 
angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de 
manufatura de aço. Embalagem individual que garanta a esteri-
lidade e abertura asséptica, em pétala, contendo dados de 
identificação, procedência, data de esterilização e prazo de 
validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

70 

Cateter Intravenoso nº 24G, dispositivo intravenoso, 24G, 
estéril, atóxico e apirogênico, biocompatível, descartável; pro-
duzido em teflon ou poliuretano com cânula transparente que 
permita inserção firme e controlada; ser flexível, com parede 
fina, lisa e ponta levemente afunilada, com grande poder de 
penetração na pele, sem efeito memória; radiopaco; com câ-
mara de refluxo transparente; trava de segurança da cânula; 
tampa protetora do cateter tipo luer e conector luer-lock trans-
lúcido, codificado em cores, com ranhuras para fixação. Agulha 
siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada 
angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de 
manufatura de aço. Embalagem individual que garanta a esteri-
lidade e abertura asséptica, em pétala, contendo dados de 
identificação, procedência, data de esterilização e prazo de 
validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

NIPRO 
LABOR IMPORT 
LAKHANI 
SOLIDOR 
 

71 

Cateter Nasal para Oxigênio, Descartável, Adulto, Tipo 
Óculos, formato anatômico, estéril em processo que garanta 
ausência de resíduos tóxicos, apirogênico, confeccionado em 
polivinil atóxico e flexível, contendo, em sua extremidade, dis-
positivo de silicone (dois dentes de garfo) que se adaptam nas 
narinas, com fixação sobre as orelhas como óculos; conector 
universal para adaptação perfeita ao tubo condutor de oxigê-
nio. Embalagem individual com abertura asséptica em pétala. 
Constar dados de identificação, procedência, data de validade, 
nº do lote e registro no Ministério da Saúde; de acordo com 
NBR 13.386. Estar de acordo com o código de defesa do con-
sumidor. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

EMBRAMED 
MEDSONDA 
BIOSANI 
BIOBASE 

72 

Cimento Cirúrgico, periodontal sem eugenol, isento de sabor 
e odor, não libera calor, dureza resiliente e resistente a fratu-
ras e rupturas. Compatível com o uso em resinas e não adere 
à espátula. 
Apresentação: 1 bisnaga com 90g base e 1 bisnaga com 90g 
catalizador 
 

PERICEM TE-
CHINEW 
HIDROC 
 

73 

Cimento Obturador Provisório, massa provisória para fe-
chamento temporário de cavidades dentais em tratamentos 
restauradores e endodônticos prevenindo contaminações. 
Apresentação: pote com 25g 

ALLPLAN 
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74 

Clorexidina Degermante 2%, com tensoativos, para antissep-
sia da pele no pré-operatório.  
Apresentação: frasco com 100ml 
 

RIOQUÍMICA 

75 

Clorexidina Solução Alcoólica 0,5% para desinfecção e lava-
gem das mãos.  
Apresentação: frasco com 1 litro 
 

RIOQUÍMICA 

76 
Clorexidina Solução Aquosa 0,2%. 
Apresentação: frasco com 1 litro 
 

RIOQUÍMICA 

77 

Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, 
GG, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de es-
pessura, revestido de E.V.A. Tamanho GG. Cor Branca. Amar-
ras em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de aces-
so à traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e 
ventilação da nuca, Identificação do tamanho por código de cor 
visível a distância padrão ABNT.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

78 

Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, 
G, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espes-
sura, revestido de E.V.A. Tamanho G. Cor Verde. Amarras em 
velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à tra-
queia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventilação 
da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível a 
distância padrão ABNT.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

79 

Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, 
M, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espes-
sura, revestido de E.V.A. Tamanho M. Cor Laranja. Amarras 
em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à 
traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventila-
ção da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível 
a distância padrão ABNT.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
  

ORTOCENTER 
MARIMAR 

80 

Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, 
P, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de espes-
sura, revestido de E.V.A. Tamanho P. Cor Azul Royal. Amarras 
em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à 
traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventila-
ção da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível 
a distância padrão ABNT.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

81 
Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, 
Pediátrico, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm 
de espessura, revestido de E.V.A. Tamanho Pediátrico. Cor 

ORTOCENTER 
MARIMAR 
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Azul Claro. Amarras em velcro. Possui suporte mentoniano e 
abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos, abertura 
para palpação e ventilação da nuca, Identificação do tamanho 
por código de cor visível a distância padrão ABNT.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

82 

Colar Cervical em Polietileno com Revestimento em EVA, 
PP, fabricado em polietileno de alta densidade 02 mm de es-
pessura, revestido de E.V.A. Tamanho PP. Cor Lilás. Amarras 
em velcro. Possui suporte mentoniano e abertura de acesso à 
traqueia e pulsos carotídeos, abertura para palpação e ventila-
ção da nuca, Identificação do tamanho por código de cor visível 
a distância padrão ABNT.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

83 

Coletor para Material Perfurocortante, Capacidade 13 Li-
tros, caixa confeccionada em material rígido, incinerável e re-
sistente a perfurações em condições de uso e descarte, sem 
que ocorra transfixação, acompanhada de saco plástico resis-
tente e bandeja coletora de papelão encerado. Resistente à 
queda, mantendo sua integridade com relação à montagem e 
fechamento, isento de ruptura, deformação ou perfuração, com 
sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manu-
seio, com orientações de uso do fabricante colocadas de forma 
que permita fácil visualização e compreensão em cada coletor. 
Alça de transporte, resistente e fixa ao coletor. Fabricado con-
forme exigido pela norma da ABNT/NBR 13.853/97. Embala-
gem com dados de identificação e procedência, data de fabri-
cação e prazo de validade, número do lote. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

DESCARPACK 
RMDESC 
CARTOON 
DESCARBOX 

84 

Coletor para Material Perfurocortante, Capacidade 7 Litros, 
caixa confeccionada em material rígido, incinerável e resistente 
a perfurações em condições de uso e descarte, sem que ocorra 
transfixação, acompanhada de saco plástico resistente e ban-
deja coletora de papelão encerado. Resistente à queda, man-
tendo sua integridade com relação à montagem e fechamento, 
isento de ruptura, deformação ou perfuração, com sistema de 
abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, com ori-
entações de uso do fabricante colocadas de forma que permita 
fácil visualização e compreensão em cada coletor. Alça de 
transporte, resistente e fixa ao coletor. Fabricado conforme 
exigido pela norma da ABNT/NBR 13.853/97. Embalagem com 
dados de identificação e procedência, data de fabricação e 
prazo de validade, número do lote. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

DESCARPACK 
RMDESC 
CARTOON 
DESCARBOX 
VIVABOX 

85 

Compressa Cirúrgica de Campo Operatório, 45 x 50cm, 
material: algodão, dimensões: 45 x 50cm, cor: branca, caracte-
rísticas adicionais: 4 camadas, 15 fios/cm², bordas acabadas 
em ponto overloque, retangular, com alça, cantos arredonda-

NEVE 
CLEAN 
MB TEXTIL 
AMERICA 
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dos. 
Apresentação: pacote com 50 unidades 
 

86 

Compressa de Gaze 7,5 x 7,5cm, 8 Dobras, 13 Fios/cm², 
material 100% algodão, hidrófilas, 13 fios, com 8 dobras, esté-
ril, (7,5cm x 7,5cm), características adicionais: isenta de ami-
do, após esterilização deverá manter capacidade de absorção 
de líquidos, 8 dobras com 13 fios/cm². 
Apresentação: pacote com 500 unidades  
 

MB TEXTIL 

87 

Creme de Barreira para Proteção de Pele, é uma barreira de 
pele de secagem rápida, solução líquida em spray transparen-
te e respirável. É utilizado para proteger a pele danificada.  
Apresentação: frasco com 28ml      
 

 

88 
Creme Dental 50g, Mínimo 1.000ppm de Flúor.  
Apresentação: bisnaga com 50g 
 

COLGATE 

89 
Creme Dental 90g, Mínimo 1.000ppm de Flúor.  
Apresentação: bisnaga com 90g 
 

COLGATE 

90 

Cuba Rim, 700ml, Aço Inox, com dimensões aproximadas de 
26 x 12 x 6cm e capacidade de 700ml. 
Apresentação: unidade 
 

ARTINOX 
FAVA 

91 
Cunha de Madeira, sortida, colorida, anatômica. 
Apresentação: embalagem com 100 unidades 
 

PREVEN 

92 

Curativo Alveolar, consistência de fibra que proporciona uma 
boa adesão à cavidade, com própolis, iodofórmio e cera de 
abelha e espessante.  
Apresentação: frasco com 10g 
 

ALVEOLAN 
ALVEOLEX 
BIODIN 

93 

Curativo de Alginato com Cálcio e Sódio, Placa de 10 x 
10cm, curativo estéril, constituído por polímero natural de algi-
nato de cálcio e sódio, composto por unidades monoméricas de 
ácido α-L-gulurônico e ácido β-D-manurônico, embalado em 
envelope grau cirúrgico. Indicado para feridas exsudativas, com 
sangramento, limpas ou infectadas, agudas ou crônicas, super-
ficiais ou profundas. Alto poder de absorção, promove hemos-
tasia e remoção integra/atraumática. 
Apresentação: unidade 
 

 

94 

Curativo de Alginato de Cálcio com Prata, placa de 10 x 
10cm, curativo estéril, composto por alginato de cálcio, carbo-
ximetilcelulose (CMC) e um complexo de prata iônica. As fibras 
de alginato e CMC quando em contato com o exsudato formam 
um gel hidrofílico e não aderente que proporciona um meio 
úmido sobre a superfície da ferida, promovendo o desbrida-
mento autolítico e absorvendo o exsudato, permitindo a remo-
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ção sem trauma, com pequeno ou nenhum dano para o tecido 
recém-formado criando, desse modo, um meio adequado para 
o processo de cicatrização  
Apresentação: unidade. 
 

95 

Curativo de Hidrofibra Estéril, Placa de 10 x 10cm, curativo 
de hidrofibra antimicrobiano, estéril, macio, composto por car-
boximetilcelulose sódica e prata. Curativo super absorvente, 
capaz de capturar os micro-organismos presentes no leito da 
ferida. 
 Apresentação: unidade 
 

 

96 

Curativo Hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio, em gel 
hidratante e absorvente para feridas, não estéril, composto de 
alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica, num 
excipiente aquoso, transparente e viscoso. Composto também 
propilenoglicol, ácido bórico, idantoina, sorbato de potássio e 
trietanolamina. 
Apresentação: tubo com 85g 
 

CONVATEC 

97 

Dedeira de Borracha para Amálgama, fabricado em borra-
cha. Indicado para triturar manualmente amalgama.                      
Apresentação: unidade 
 

 

98 

Detergente Desincrustante a Base de Ácido Fosfórico, so-
lução ácida a base de ácido fosfórico, desenvolvida para remo-
ção de manchas e oxidações de instrumentos. Revitaliza, de-
sincrusta, e devolve o brilho a materiais em aço inoxidável, 
aumenta a vida útil e eficiência do material. Indicado para re-
moção de manchas e oxidações de material em aço inoxidável; 
grandes superfícies como: área interna de autoclaves, remove 
as incrustações causadas pela presença de minerais no vapor 
de água.  
Apresentação: frasco com 1 litro 
 

SUG CLEAN 
DFL 

99 

Detergente Enzimático 4 Enzimas, com pH neutro: atóxico, 
não irritante para a pele e mucosas (comprovado por laudo de 
laboratórios oficiais ou credenciados), não corrosivo e biode-
gradável, com pelo menos 04 (quatro) enzimas - protease, ami-
lase, carbohidrase e lípase, utilizado para remover sangue e 
fluídos corpóreos de materiais de aço inoxidável, látex, silicone, 
PVC, vidraria, fibroscópios, etc., agindo em rugosidades, fissu-
ras, ranhuras, articulações e luz dos objetos. Deve possibilitar o 
uso manual e em lavadoras automáticas e ultrassônicas, não 
espumante, apresentando eficácia na ação seguindo-se as 
instruções de diluição do fabricante. Embalagem resistente, 
trazendo externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de fabricação, prazo de validade e núme-
ro de registro no Ministério da Saúde. O fabricante deve decla-
rar as concentrações enzimáticas, modo de preparo da solução 
de uso, prazo de validade desta solução e tempo de imersão 

RYOZIME 
RIOQUÍMICA 
PODEROSO 
KELLDRIN 
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dos objetos de trabalho. 
Apresentação: frasco com 1 litro 
 

100 

Disco para Acabamento de Resina Granulação Fina, discos 
de ½”. 
Apresentação: pacote com 30 discos 
 

3M 
 

101 

Dispositivo Intravenoso Periférico de Curta Permanência, 
nº 23, Tipo Scalp, comprimento mínimo 28cm (tolerância de 
cm para + ou -), com tubo flexível medindo no mínimo 28cm de 
comprimento, sem dobraduras, com transparência que permita 
visualização do fluido e eventuais bolhas. Asa para empunha-
dura anatômica, flexível, que permita firmeza no manuseio e 
segurança na fixação ao paciente. Conector (fêmea) tipo luer 
universal, que permita perfeita adaptação a equipos, seringas 
etc..., cânula polida, isenta de aspereza, siliconizada, com lú-
men limpo sem matéria estranha, bisel trifacetado, afiado, que 
permita perfeito deslizamento no vaso e facilidade de punção; 
embalagem individual em papel grau cirúrgico que permita 
transferência asséptica, abertura em pétala; capaz de assegu-
rar a esterilidade do produto durante o transporte, armazena-
mento até o momento do uso, contendo dados de identificação, 
procedência, data de esterilização e validade, nº do lote e re-
gistro no Ministério da Saúde, diferenciando o número por cor 
padronizada de acordo com NBR 9753. Validade não inferior a 
36 meses a contar da data da entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

EMBRAMED 
LABOR IMPORT 
SHANDONG 
PHARMATEX 

102 
EDTA Trissódico Líquido, solubilidade 30% e pH entre 7 e 8. 
Apresentação: frasco com 20ml 
 

BIODINAMICA 

103 

Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensida-
de Extra Forte, 20cm.  
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

104 

Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensida-
de Forte, 20cm. 
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

105 

Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensida-
de Leve, 20cm. 
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

106 

Elástico Circular em Látex para Fisioterapia, de Intensida-
de Moderada, 20cm. 
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

107 

Equipo Macrogotas com Injetor Lateral e Respiro, para infu-
são de soluções parenterais, com ponta perfurante de acordo 
com as normas internacionais (ISO), proporcionando menor 
esforço de introdução, garantindo multiplicidade de uso em 

EMBRAMED 
TKL 
ANHUI 
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qualquer recipiente; respiro ou válvula de ar (localizado na par-
te superior da câmara gotejadora); filtro de partículas e injetor 
lateral em Y destinado à aplicação injeções de medicamento, 
através da introdução de agulhas na membrana auto cicatrizan-
te, além disso, o equipo apresenta um suporte para dedos que 
atende a NR 32, confeccionado em borracha cicatrizante; câ-
mara de gotejamento flexível e transparente com filtro de 15 
micra, e gotejador ajustado para 20 gotas igual a 1ml, tubo em 
PVC e/ou polietileno flexível e transparente medindo, no míni-
mo, 1,40m, com pouco efeito memória, injetor lateral com bor-
racha auto cicatrizante atóxica livre de látex; pinça rolete de 
alta precisão; conector com sistema preciso e universal de en-
caixe, com protetor que permita a retirada do ar sem qualquer 
risco de contaminação. Embalagem individual com selagem 
perfeita, que permita abertura asséptica, contendo dados de 
identificação, fabricação, esterilização, prazo de validade, nú-
mero do lote, registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade  
 

108 

Equipo Macrogotas para Nutrição Enteral, com ponta perfu-
rante de acordo com as normas internacionais (ISO), proporci-
onando menor esforço de introdução, garantindo uso em frasco 
ou bolsa de alimentação; respiro ou válvula de ar (localizado na 
parte superior da câmara gotejadora); câmara de gotejamento 
flexível, transparente e inodoro, tubo em PVC, atóxico, flexível, 
na cor azul medindo, no mínimo, 1,50m, com pinça rolete de 
alta precisão para controle de gotejamento; conector com sis-
tema escalonado, específico para nutrição enteral, com protetor 
que permita a retirada do ar sem qualquer risco de contamina-
ção. Embalagem individual com selagem perfeita, que permita 
abertura asséptica, contendo dados de identificação, fabrica-
ção, esterilização, prazo de validade, número do lote, registro 
no Ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade  
 

RMDESC 
LABOR 

109 

Escova Cervical, com ponta protegida, composta de haste 
plástica cilíndrica com 16cm e cerdas de nylon com formato 
levemente cônico com 2cm de comprimento, no total 18cm. As 
cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos 
da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas 
cerdas da base do cone, de 0,7cm e o diâmetro menor, corres-
pondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5cm. Na extremi-
dade da cerda há a aplicação de resina para proteção da ponta 
da escova. 
Apresentação: embalagem com 100 unidades 
 

KOLPLAST 
ADLIN 

110 
Escova de Aço para Limpar Brocas em inox. 
Apresentação: unitário 
 

IODONTOSUL 

111 
Escova de Cerdas Macias, tipo escova de unhas; escova de 
cerdas macias em nylon com cabo de base plástica para lavar 

CONDOR 
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e escovar sem agredir a pele. 
Apresentação: unidade 
 

112 

Escova Dental Adulto com Cerdas Extra Macias de nylon, 
com 4 fileiras de tufos, contendo de 34 a 38 tufos de cerdas, 
aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, 
cabeça arredondada ou triangular; cabo opaco reto ou anatô-
mico medindo, no mínimo, 16cm e, no máximo, 18cm com em-
punhadura. 
Apresentação: unidade 
 

CONDOR 
MEDFIO 
KOVACS 

113 

Escova Dental Infantil com Cerdas Extra Macias, cerdas 
macias de nylon, com 3 a 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos 
de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma 
altura, cabeça arredondada ou triangular; cabo opaco reto ou 
anatômico medindo, no mínimo, 14cm e, no máximo, 16cm 
com empunhadura. 
Apresentação: unidade 
 

CONDOR 
MEDFIO 
KOVACS 

114 

Escova Interdental Extrafina, cilíndrica, para limpeza dos 
espaços interdentais e remoção de placa bacteriana. 
Apresentação: pacote com 10 unidades 
 

MORELLI 

115 

Escova Robinson para Profilaxia, com cerdas brancas, ma-
cia, forma de taça. 
Apresentação: unidade 
 

PREVEN 

116 

Esfigmomanômetro Aneróide, Adulto com Fecho Metálico, 
manguito insuflável com borracha vulcanizada com duas saí-
das, entre o manômetro aneróide, válvula e pêra, confecciona-
da em nylon antialérgico, isento de látex; manômetro com pro-
teção de escala por vidro; graduação em mmHg com 0 (Míni-
mo) e 300 (máximo; manguito e pera fabricados sem emendas 
de subpeças; pêra insufladora fabricada em borracha vulcani-
zada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço 
inox; válvula fabricada em metal cromado e com presilha de 
metal; braçadeira confeccionada em nylon antialérgico e tra-
tamento impermeável, com fecho de metal, nas cores preta ou 
azul marinho. Registro no Ministério da Saúde e Selo da porta-
ria e verificação do INMETRO impresso no mesmo. 
Apresentação: unidade 
 

SOLIDOR 
LABOR IMPORT 

117 

Esfigmomanômetro Aneróide, Infantil com Fecho em 
Velcro, manguito insuflável com borracha vulcanizada com 
duas saídas entre o manômetro aneróide, válvula e pêra, con-
feccionada em nylon antialérgico, isento de látex; manômetro 
com proteção de escala por vidro; graduação em mmHg com 0 
(mínimo) e 300 (máximo; manguito e pêra fabricados sem 
emendas de subpeças; pera insufladora fabricada em borra-
cha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera 
em aço inox; válvula fabricada em metal cromado; braçadeira 

PREMIUN 



 

202 

 

confeccionada em nylon antialérgico e tratamento impermeá-
vel, com fechamento em velcro, nas cores preta ou azul mari-
nho. Registro no Ministério da Saúde e Selo da portaria e veri-
ficação do INMETRO impresso no mesmo. 
Apresentação: unidade 
 

118 

Esfigmomanômetro Aneróide, Obeso com Fecho em 
Velcro, manguito insuflável com borracha vulcanizada com 
duas saídas entre o manômetro aneróide, válvula e pêra, con-
feccionada em nylon antialérgico, isento de látex; manômetro 
com proteção de escala por vidro; graduação em mmHg com 0 
(mínimo) e 300 (máximo; manguito e pêra fabricados sem 
emendas de subpeças; pera insufladora fabricada em borracha 
vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera em 
aço inox; válvula fabricada em metal cromado; braçadeira con-
feccionada em nylon antialérgico e tratamento impermeável, 
com fechamento em velcro, nas cores preta ou azul marinho. 
Registro no Ministério da Saúde e Selo da portaria e verificação 
do INMETRO impresso no mesmo. 
Apresentação: unidade                       
                                                          

PREMIUM 

119 

Esparadrapo em Tecido de Algodão Impermeável Branco, 
10cm x 4,5m, isento de látex, medindo 10cm de largura por 
4,5m de comprimento, cor branca, confeccionado em tecido 
100% algodão, resina adesiva à base de borracha natural, dis-
tribuída uniformemente, com excelente adesão e qualidade, 
isento de impurezas e substâncias alérgicas, com bordas devi-
damente acabadas, enrolado em carretel plástico com prote-
ção. Embalagem com dados de identificação, procedência, 
data de fabricação e validade, nº do lote, registro no Ministério 
da Saúde. 
Apresentação: rolo com 4,5 metros 
 

MISSNER 

120 

Espátula de Ayres em Madeira, para uso ginecológico, con-
feccionada em madeira, na cor natural, descartável, formato 
convencional. Resistente ao manuseio, com superfície lisa e 
bordas perfeitamente acabadas, inodora, com espessura e 
largura uniformes em toda sua extensão. Embalagem conforme 
praxe do fabricante, contendo dados de identificação, proce-
dência, data de fabricação e validade, nº do lote e registro no 
Ministério da Saúde.  
Apresentação: pacote com 100 unidades 
 

ESTILO 
STERN MED 
LABOR IMPORT 
DALIAN 
THEOTO 

121 

Espátula de Resina em Titânio, Calcador Bolinha, espátula 
para resina com ponta ativa de titânio. Aço AISI420. Ponta com 
banho de titânio. Com ponta dourada. Indicada para inserção 
de material de forramento na dentina e espátula de manipula-
ção.  
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 

122 Espátula para Resina nº 1, Dupla, com Revestimento em GOLGRAN 
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Titânio, espátula para resina com ponta ativa de titânio. Aço 
AISI420. Ponta com banho de titânio. Com ponta dourada. In-
dicada para inserção de material de forramento na dentina e 
espátula de manipulação.  
Apresentação: unidade 
 

123 

Espátula para Resina nº 5, com Revestimento em Titânio, 
espátula de aço inoxidável antiaderente com pontas revestidas 
de titânio e autoclavável. 
Apresentação: unidade 
 

PRISMA 
GOLGRAN 

124 

Espátula para Resina nº 9, com Revestimento em Titânio, 
espátula para resina com ponta ativa de titânio. Aço AISI420. 
Ponta com banho de titânio. Com ponta dourada. Indicada para 
inserção de material de forramento na dentina e espátula de 
manipulação.  
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 

125 

Espéculo Vaginal Descartável, Não Lubrificado, G, Modelo 
Collins, em poliuretano, estéril; formato anatômico, bordas 
lisas e regulares, atraumático; dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta), em poliestireno de alto impacto, indeformável, com 
abertura suave, milimétrica e sem ruídos, para execução de 
exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme 
poliéster/polietileno, com abertura asséptica, em pétala. Cons-
tar dados de identificação, procedência, data e prazo de vali-
dade de esterilização, número do lote, registro no Ministério da 
Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ADLIN 
GYNUS 
KOLPLAST 

126 

Espéculo Vaginal Descartável, Não Lubrificado, M, Modelo 
Collins, em poliuretano, estéril; formato anatômico, bordas 
lisas e regulares, atraumático; dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta), em poliestireno de alto impacto, indeformável, com 
abertura suave, milimétrica e sem ruídos, para execução de 
exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme 
poliéster/polietileno, com abertura asséptica, em pétala. Cons-
tar dados de identificação, procedência, data e prazo de vali-
dade de esterilização, número do lote, registro no Ministério da 
Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ADLIN 
GYNUS 
KOLPLAST 

127 

Espéculo Vaginal Descartável, Não Lubrificado, P, Modelo 
Collins, em poliuretano, estéril; formato anatômico, bordas 
lisas e regulares, atraumático; dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta), em poliestireno de alto impacto, indeformável, com 
abertura suave, milimétrica e sem ruídos, para execução de 
exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme 
poliéster/polietileno, com abertura asséptica, em pétala. Cons-
tar dados de identificação, procedência, data e prazo de vali-
dade de esterilização, número do lote, registro no Ministério da 

ADLIN 
GYNUS 
KOLPLAST 
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Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

128 

Espelho Bucal Plano nº 3, em Aço Inox, com suporte confec-
cionado em aço inoxidável sem movimento de alavanca, isento 
de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de mo-
delo universal, com boa visibilidade em primeiro plano, imagem 
frontal de precisão e sem manchas. O material deve ser resis-
tente à esterilização química, sem perder o poder de reflexão 
ou embaçar. Trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, validade e número de registro no 
ministério da Saúde.  
Apresentação: embalagem com 12 unidades 
 

 
 

129 

Espelho Bucal Plano nº 5, em Aço Inox, com suporte confec-
cionado em aço inoxidável sem movimento de alavanca, isento 
de rebarbas e sinais de oxidação, adaptável em cabos de mo-
delo universal, com boa visibilidade em primeiro plano, imagem 
frontal de precisão e sem manchas. O material deve ser resis-
tente à esterilização química, sem perder o poder de reflexão 
ou embaçar. Trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, validade e número de registro no 
ministério da Saúde.  
Apresentação: embalagem com 12 unidades 
 

SS PLUS 
BARASCH 
PHARMAINOX 

130 

Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolisada Liofilizada, 
embalada em blister individual; esterilizada por irradiação; sem 
contra indicações; absorvível; sem riscos de intolerância. 
Apresentação: caixa com 10 unidades 
 

HEMOSPOM  
MAQUIRA 

131 

Extirpador de Nervos, Sortido, de 25mm em Aço Inox, Ins-
trumento em aço, farpado, pré-esterilizado para canais mais 
amplos e retos. Com 25mm de comprimento. Utilização manu-
al. Utilizado para remoção de tecidos moles, nervos.  
Apresentação: embalagem com 10 unidades 
 

INJECTA 

132 

Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade 
Extra Forte, com 1,5 metros.                                                                                
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

133 

Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade 
Forte, com 1,5 metros.                                                                              
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

134 

Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade 
Leve, com 1,5 metros.                                                                               
Apresentação: unidade 
 

CARCI 

135 
Faixa Elástica em Látex para Fisioterapia, de Intensidade 
Moderada, com 1,5 metros.                                                                                
Apresentação: unidade 

CARCI 
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136 
Fio Dental 25 Metros. 
Apresentação: unidade 
 

PREVEN 
MEDFIO 

137 
Fio Dental 500 Metros. 
Apresentação: unidade 
 

PREVEN 
MEDFIO 

138 

Fio para Sutura Monofilamento 2-0 com Agulha 3,5cm, agu-
lha 3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o cor-
te até o final da sutura. Fio não Absorvível, estéril, preto, 45cm, 
resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao 
manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embala-
gem individual, esterilizado em processo que garanta compro-
vadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apro-
priado para seu acondicionamento, que o mantenha absoluta-
mente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, cons-
tando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua 
portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabri-
cação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote 
e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

SHALON 

139 

Fio para Sutura Monofilamento 3-0, com agulha 2,0, agulha 
3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o corte 
até o final da sutura. Fio não absorvível, estéril, preto, 45cm, 
resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao 
manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embala-
gem individual, esterilizado em processo que garanta compro-
vadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apro-
priado para seu acondicionamento, que o mantenha absoluta-
mente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, cons-
tando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua 
portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabri-
cação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote 
e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

SHALON 
DONATI 

140 

Fio para Sutura Monofilamento 4-0, com agulha 2,0, agulha 
3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o corte 
até o final da sutura. Fio não absorvível, estéril, preto, 45cm, 
resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao 
manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embala-
gem individual, esterilizado em processo que garanta compro-
vadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apro-
priado para seu acondicionamento, que o mantenha absoluta-
mente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, cons-
tando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua 
portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabri-
cação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote 
e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 24 unidades 

SHALON 
DONATI 
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141 

Fio para Sutura Monofilamento 5-0, com agulha 2,0, agulha 
3/8 de círculo, tipo triangular, resistente, deve manter o corte 
até o final da sutura. Fio não absorvível, estéril, preto, 45cm, 
resistente, ser de fácil deslizamento e possuir uniformidade ao 
manuseio e à visualização, sem efeito de memória. Embala-
gem individual, esterilizado em processo que garanta compro-
vadamente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apro-
priado para seu acondicionamento, que o mantenha absoluta-
mente íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, cons-
tando em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua 
portuguesa, dados de identificação, procedência, data de fabri-
cação, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote 
e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

SHALON 
DONATI 

142 

Fio para Sutura Seda 3-0, com agulha 1,7cm, ângulo 180º, 
½ encastoada, tipo triangular, agulha para sutura com fio de 
seda na forma triangular com comprimento de 1,7cm, ângulo 
de 180°, 1/2 encastoada em um fio de 45cm, com número ci-
rúrgico 3.0. Fio de sutura não absorvível, orgânica (fibroína) 
biodegradável, proporcionando segurança e evitando o trans-
porte de microrganismos pelo corpo da sutura. Fio multifila-
mentar, trançado de origem animal. Utiliza agulhas cirúrgicas 
de corte reverso, em aço inoxidável qualidade formulado es-
pecificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobra-
mento sem quebrar. Possuem estrias longitudinais que au-
mentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas. Proporcio-
na segurança e evita o transporte de micro-organismo pelo 
corpo da sutura. 
Apresentação: embalagem com 24 unidades 
 

SHALON 
 

143 

Fio para Sutura Seda 3.0, com agulha 2,0, agulha 3/8 de cír-
culo. Fio de seda preto, não reabsorvível, estéril, resistente, 
sem efeito de memória, com agulha em aço inox. Embalagem 
individual, esterilizado em processo que garanta comprovada-
mente ausência de resíduos tóxicos, em envelope apropriado 
para seu condicionamento, que o mantenha absolutamente 
íntegro até o momento do uso, abertura asséptica, constando 
em cada envelope, de forma clara, nítida e em língua portu-
guesa, dados de identificação, procedência, data de fabrica-
ção, tipo de esterilização e prazo de validade, número do lote e 
registro no Ministério da Saúde.  
Apresentação: caixa com 24 unidades 
 

SHALON 
 

144 

Fita Adesiva Hospitalar (Crepe) 16mm x 50m, com dimensão 
de 16mm de largura por 50m de comprimento, confeccionada 
em duas faces, sendo o dorso em papel crepado, tratado e 
passível de escrita, e a outra face em massa adesiva à base de 
borracha natural e resina, cor bege, com boa adesão e resis-
tente. Embalada individualmente e acondicionada em embala-

MISSNER 
CREMER 
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gem plástica, contendo dados de identificação, procedência, 
validade e nº do lote. 
Apresentação: rolo com 50 metros 
 

145 

Fita Adesiva para Autoclave 19mm x 30m, fita adesiva ter-
mo resistente, específica para autoclave, dotada de dorso de 
papel crepado com marcação termo sensível, em forma de 
listras, distribuídas paralelamente equidistantes. Estas listras 
se apresentam impressas com tinta especial de tonalidade 
mais clara que a fita, que em contato com a temperatura no 
processo de esterilização por autoclavagem, adquire cor escu-
ra (marrom ou preta), identificando desta forma, materiais 
submetidos ao processo de esterilização. A outra superfície 
deverá ser impregnada de substância adesiva formada a base 
de materiais que resistam à umidade e às condições térmicas 
do processo de esterilização, ou seja, 132º.  
Apresentação: rolo com 30 metros 
 

MISSNER 
MASTERFIX 
POLITAPE 

146 

Fita Micropore 2,5cm x 10m, fita cirúrgica hipoalérgica, me-
dindo 2,5cm de largura por 10m de comprimento, fita confecci-
onada em tecido-não-tecido, cor branca, com massa adesiva 
acrílica, em um dos lados, distribuída uniformemente em toda 
extensão, hipoalergênica, excelente adesão, inclusive em pre-
sença de pilosidade, resistente, não desfiar no momento do 
corte manual, nem durante a permanência na pele, isenta de 
impurezas, enrolada em carretel. Embalagem individual em 
acrílico. Constar dados de identificação e procedência, tempo 
de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: rolo com 10 metros 
 

MISSNER 
 

147 

Fita Micropore 5cm x 10m, fita cirúrgica hipoalérgica, medindo 
5cm de largura por 10m de comprimento, fita confeccionada 
em tecido-não-tecido, cor branca, com massa adesiva acrílica, 
em um dos lados, distribuída uniformemente em toda extensão, 
hipoalergênica, excelente adesão, inclusive em presença de 
pilosidade, resistente, não desfiar no momento do corte manu-
al, nem durante a permanência na pele, isenta de impurezas, 
enrolada em carretel. Embalagem individual em acrílico. Cons-
tar dados de identificação e procedência, tempo de validade, nº 
do lote e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: rolo com 10 metros 
 

MISSNER 
 

148 

Fita para Isolamento Dental, isolante de uso odontológico. 
Produzido em material inerte e maleável, a fita se molda ao 
dente protegendo-o contra agressões indesejadas. Isolamento 
dos dentes adjacentes contra ácidos, outros reagentes, adesi-
vos ou resinas compostas. 
Apresentação: unidade 
 

 

149 
Fixador Citológico, composto de álcool etílico extrafino (95%), 
carbowax (2,5%) e propelente, indicado para fixação de esfre-

ADLIN 
KOLPLAST 
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gaços celulares em lâmina, produto inofensivo à camada de 
ozônio (não contém CFC); borrifador de acionamento fácil, su-
ave e uniforme, sem apresentar vazamentos; tampa perfeita-
mente ajustável. Embalagem com dados de identificação e 
procedência, data de fabricação, prazo de validade, número do 
lote e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: frasco com 100ml 
 

150 

Fixador para Raio X, Uso Odontológico, solução fixadora 
para radiografia pronta para uso em processo manual. Deven-
do trazer externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote e validade. O produto deve seguir a NR-32. 
Apresentação: frasco com 475ml 
 

CARESTREAM 
KODAK 

151 

Flúor Gel 2% de Fluoreto de Sódio Neutro para Aplicação 
Tópica. 
Apresentação: frasco com 200ml 
  

DFL 
IODONTOSUL 
S&L 

152 

Flúor Gel Acidulado a 1,23%, de flúor fosfato acidulado (FFA) 
com concentração de 1,23% de F-, PH ácido. Sabores de tutti-
frutti, menta ou chocolate. 
Apresentação: frascos com 200ml 

 

S&L 

153 

Fluxômetro 0-15 LPM Fêmea para Oxigênio, confeccionado 
em Corpo de latão cromado; Bilhas em policarbonato com es-
fera em aço inoxidável; Borboleta me nylon com rosca metáli-
ca; Niple de saída em latão cromado. Com as conexões pa-
drão ABNT NBR 11725 e 11906. 
Apresentação: unidade 
 

 

154 

Formocresol, composto de formaldeído, ácido cresílico e veí-
culo glicólico. A embalagem deverá conter dados de identifica-
ção do conteúdo, número do lote, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no ministério da saúde. 
Apresentação: frasco com 10ml 
 

IODONTOSUL 
S&L 

155 

Frasco para Alimentação Enteral de 300ml, graduado em 
escala de 50ml, com dispositivo para fixação em suporte. 
Tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hí-
men. Deve permitir o tratamento térmico (aquecimento, resfri-
amento) de soluções, livre de Bisfenol A, tampa com membra-
na perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral. 
Esterilizado por radiação gama. Produto com validade. Garan-
tia contra defeitos de fabricação ou materiais e registro na 
ANVISA 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

NUTRIMED 
MEDCON 
BIOBASE 

156 

Gel para Ultrassonografia 100g, preparação semissólida 
composta por polímeros hidrossolúveis para espessar e dar 
viscosidade à transmissão ultrassônica; pH neutro, inodoro, 
incolor, não gorduroso, hidrossolúvel, não irritante, hipoalergê-

CARBOGEL 
ADLIN 
MULTIGEL 
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nico, atóxico, não abrasivo e umectante, que facilite sua remo-
ção do transdutor e da pele, proporcionando entre um e outro, 
uma película deslizante, que não danifique o transdutor e não 
manche a pele. Embalagem contendo dados de identificação e 
procedência, data de fabricação e prazo de validade, número 
do lote, registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: frasco com 100g 
 

157 

Gel para Ultrassonografia 5 litros, preparação semissólida 
composta por polímeros hidrossolúveis para espessar e dar 
viscosidade à transmissão ultrassônica; pH neutro, inodoro, 
incolor, não gorduroso, hidrossolúvel, não irritante, hipoalergê-
nico, atóxico, não abrasivo e umectante, que facilite sua remo-
ção do transdutor e da pele, proporcionando entre um e outro, 
uma película deslizante, que não danifique o transdutor e não 
manche a pele. Embalagem contendo dados de identificação e 
procedência data de fabricação e prazo de validade, número 
do lote, registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 5kg 
 

CARBOGEL 
REYMER 
MULTIGEL 
 

158 
Grampo para Isolamento Absoluto nº 26, em Aço Inox. 
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 

159 
Grampo para Isolamento Absoluto nº 206, em Aço Inox. 
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 

160 
Grampo para Isolamento Absoluto nº W8A em Aço Inox. 
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 

161 

Hastes Flexíveis com Pontas 100% Algodão, antigerme. 
Apresentação: caixa com 75 unidades 
 

YORK 
COTTON 
SOFT 
THEOTO 
CREMER 
TOP COTTON 

162 

Hemostático com Cloreto de Alumínio, embalagem com 
10ml. Para prevenir e conter pequenos sangramentos durante 
os procedimentos.  
Apresentação: frasco com 10ml 
 

BIODINAMICA 
 

163 
Hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável Radiopaco. 
Apresentação: seringa com 2g de dentina e 3 bicos aplicadores 
 

BIODINAMICA 
BIOCAL 

164 

Hidróxido de Cálcio para Forramento Radiopaco. 
Apresentação: caixa com 1 tubo de pasta base (13g), 1 tubo de 
pasta catalisadora (11g) e 01 bloco de mistura 
 

 

165 
Hidróxido de Cálcio com Paramonoclorofenol Canforado 
para Uso Endodôntico, à base de hidróxido de cálcio radiopa-
ca, indicada para o tratamento dos canais radiculares. Apre-

SSWHITE 
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senta consistência uniforme e cremosa que lhe permite escoa-
mento até o ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. Hi-
drossolúvel e pronta para uso clínico imediato, usada como 
curativo de demora entre seções clínicas, como curativo expec-
tante, como tampão apical e na prevenção das absorções cer-
vicais.  
Apresentação: 2 tubetes, com 2,7g cada, de pasta de hidróxido 
de cálcio com PMCC e 2 tubetes, com 2,2g cada, de glicerina 
 

166 

Hidróxido de Cálcio sem Paramonoclorofenol Canforado 
para Uso Endodôntico, à base de hidróxido de cálcio radiopa-
ca, indicada para o tratamento dos canais radiculares. Apre-
senta consistência uniforme e cremosa que lhe permite escoa-
mento até o ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. Hi-
drossolúvel e pronta para uso clínico imediato, usada como 
curativo de demora entre seções clínicas, como curativo expec-
tante, como tampão apical e na prevenção das absorções cer-
vicais.  
Apresentação: 2 tubetes, com 2,7g cada, de pasta de hidróxido 
de cálcio e 2 tubetes, com 2,2g cada, de glicerina 
 

SSWHITE 

167 

Hidróxido de Cálcio P.A, 100% de hidróxido puro na forma de 
pó. Forrador dentinário, capeador de polpa em exposição aci-
dental ou pulpotomias, também usado como curativo intraca-
nal. 
Apresentação: frasco com 10g de pó 
 

 

168 

Indicador Biológico para monitorar ciclos de esterilização a 
vapor, esporos autocontidos de GeoBacillus Stearotheer-
mophillus.  
Apresentação: caixa com 10 unidades 
 

CLEAN-UP 
BIO-INDICADOR 
MAQUIRA 
CLIAN 

169 

Indicador Químico Classe 4, uso único, para monitorização 
de ciclos de esterilização a vapor, para esterilização a vapor 
121ºC (20min) / 128ºC (9min) / 134ºC (7min), livre de chumbo, 
sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do pro-
cesso de esterilização.  
Apresentação: caixa com 250 integradores de uso único 
 

CLEAN-UP 
CRISTÓFOLI 
CLIAN 

170 

Indicador Químico Classe 5, uso único, do tipo integrador, 
conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar 
o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo 
de esterilização a vapor, com performance equivalente ou su-
perior à curva de morte microbiana do GeoBacillus Stea-
rotheermophillus. Possui certificado BSI. A embalagem deverá 
contemplar 3 valores declarados: 121°C, 135°C e uma tempe-
ratura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte 
microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir 
de 16,5 minutos. Composto de uma mecha de papel e de uma 
pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondi-
cionadas em uma embalagem composta por papel/filme e 

CRISTÓFOLI 
CLEAN TEST 
CLIAN 
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alumínio laminado. Integrador de mudança de limi-
te/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde 
durante a esterilização a vapor, a substância química funde e 
migra como um líquido de coloração escura através da mecha 
de papel. A migração é visível através da janela identificada 
por REJECT (rejeitado), e deverá atingir a área denominada 
ACCEPT (aceito) se todas as condições necessárias para a 
eliminação de micro-organismos no interior da embalagem 
forem alcançadas. A extensão da migração é proporcional ao 
tempo de exposição ao vapor e a temperatura. Prazo de vali-
dade: 5 anos. 
Apresentação caixa com 250 integradores de uso único 
 

171 

Inserto nº 1 (Parte Aplicadora) para Ultrassom, em Aço 
inox, Autoclavável, para uso em ultrassom odontológico, com 
acabamento externo polido. Rosca de encaixa com padrão 
M3x0,5. Acessório utilizado em ultrassom na remoção de tárta-
ro supragengival em toda a superfície do dente e região inter-
dental em Periodontia. Marca Altsonic Jet Ceramic. 
Apresentação: unidade 
 

 

172 

Inserto nº 2 (Parte Aplicadora) para Ultrassom, em Aço 
inox, Autoclavável, para uso em ultrassom odontológico, com 
acabamento externo polido. Rosca de encaixa com padrão 
M3x0,5. Acessório utilizado em ultrassom na remoção de tárta-
ro supragengival em toda a superfície do dente e região inter-
dental em Periodontia. Marca Altsonic Jet Ceramic. 
Apresentação: unidade 
 

 

173 

Inserto nº 3 (Parte Aplicadora) para Ultrassom, em Aço 
inox, Autoclavável, para uso em ultrassom odontológico, com 
acabamento externo polido. Rosca de encaixa com padrão 
M3x0,5. Acessório utilizado em ultrassom na remoção de tárta-
ro supragengival em toda a superfície do dente e região inter-
dental em Periodontia. Marca Altsonic Jet Ceramic. 
Apresentação: unidade 
 

 

174 

Iodofórmio, componente de pasta obturadora de canal radicu-
lar.  
Apresentação: frasco com 10mg 
 

BIODINAMICA 

175 

Ionômero de Vidro Autopolimerizável, Cor U, Pó e Líquido, 
para restauração, indicado para a técnica ART. Condensável 
e radiopaco. 
Apresentação: embalagens individuais contendo: 
- Pó: 1 frasco com 10g, na tonalidade U, 1 medidor de pó e 
instruções de uso 
- Líquido: 1 frasco com 8ml e 1 conjunto dosador de líquido 
 

VIDRION 
SS WHITE 
MAXXION R 
FMG 

176 
Ionômero de Vidro Fotopolimerizável, Cor A3, Pó e Líqui-
do, cimento restaurador fotoativado, cura tripla, com liberação 

VITRO FILL 
LINER 
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de íons de fluoreto, mistura condensável e não pegajosa, radi-
opaco e biocompatível. 
Apresentação: 1 frasco de pó cor A3 com 5g, 1 frasco de líqui-
do com 2,5ml, 1 frasco de primer com 2,5ml e 1 frasco de es-
malte natural com 5ml 
 

VIGODENT 
DFL 

177 

IRM, Material Restaurador Intermediário, Pó e Líquido, 
para restauração provisória de longa espera e forramento de 
cavidades. 
Apresentação: uma caixa contendo: 
- Pó: embalagem contendo, no mínimo, 38g composto por 
Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila, 1 medidor de pó e 
instruções de uso 
- Líquido: embalagem contendo vidro com 15ml composto por 
Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5% e 1 conta gotas 
 

IRM 
DENTSPLY 

178 

Kit Cânula de Guedel nº 0 a 5, cânulas orofaríngeas, em po-
lipropileno, dos tamanhos 0 ao 5. Passível de desinfecção.                                                                       
Apresentação: embalagem com 6 unidades 
 

PROTEC 

179 

Kit Polidores Diamantados para Resina, kit com pontas 
abrasivas confeccionadas com compósitos restauradores de 
nano partícula, híbridos tradicionais ou ainda micropartículas 
com 2 granulometria diferentes para a obtenção de alto brilho. 
Alto brilho para acabamento e polimento final de restaurações 
em resina composta e facetas. 
Apresentação: embalagem com 1kit. 
 

 

180 

Kit Polimento Amálgama, Composto por Pontas de Silico-
ne com Abrasivo, indicado para procedimentos de acaba-
mento e polimento de restaurações em amálgamas, proporci-
onando superfícies lisas e uniformes Composto por pontas de 
silicone com abrasivo de alta qualidade. Seus formatos varia-
dos permitem aplicação em diversas regiões dentais restaura-
das, tornando o procedimento mais simples e rápido. 
Apresentação: embalagem com 6 unidades 
 

MICRODONT 

181 

Lâmina de Vidro para Microscopia, Ponta Fosca, 26 x 
76mm, beiradas não lapidadas, medidas com aproximadamen-
te 26 x 76mm, espessura 1mm a 1,2mm, superfície lisa, trans-
parente. Embalada de forma a protegê-las contra choque. Da-
dos de identificação, fabricação, número do lote. 
Apresentação: caixa com 50 peças 
 

SOLIDOR 
LABOR IMPORT 
VISSION 
CRAL 
PRECISION 

182 

Lâmina para Bisturi nº 11, em Aço Cortante, para Cabo de 
nº 3, lâmina de aço carbono de superior qualidade, isenta de 
manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada. Embalada, 
individualmente, de forma a garantir a integridade e esterilidade 
do produto até o momento do uso. Embalagem unitária com 
abertura em pétala, contendo dados de identificação, proce-
dência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e regis-

SOLIDOR 
ADVANTIVE 
WUXI 
LABOR 
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tro no Ministério da Saúde e nº da lâmina.  
Apresentação: caixa com 100 lâminas 
 

183 

Lâmina para Bisturi nº 12, em Aço Cortante, para Cabo de 
nº 3, lâmina de aço carbono de superior qualidade, isenta de 
manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada. Embalada, 
individualmente, de forma a garantir a integridade e esterilidade 
do produto até o momento do uso. Embalagem unitária com 
abertura em pétala, contendo dados de identificação, proce-
dência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e regis-
tro no Ministério da Saúde e nº da lâmina.  
Apresentação: caixa com 100 lâminas 
 

SOLIDOR 
ADVANTIVE 
WUXI 
LABOR 

184 

Lâmina para Bisturi nº 15, em Aço Cortante, para Cabo de 
nº 3, lâmina de aço carbono de superior qualidade, isenta de 
manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada. Embalada, 
individualmente, de forma a garantir a integridade e esterilidade 
do produto até o momento do uso. Embalagem unitária com 
abertura em pétala, contendo dados de identificação, proce-
dência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e regis-
tro no Ministério da Saúde e nº da lâmina.  
Apresentação: caixa com 100 lâminas 
 

SOLIDOR 
ADVANTIVE 
WUXI 
LABOR 

185 

Lanceta para Punção Manual com Retração de Agulha, pa-
ra medição de HGT; com capa de esterilidade, corpo do lance-
tador e gatilho compostos por polipropileno. Agulha produzida 
em aço inoxidável; com sistema de punção de uso único com 
retração automática da agulha. Profundidade de perfuração de 
1,5mm a 1,6mm; diâmetro de agulha de 0,36mm (28G); lance-
ta trifacetada e siliconada.  
Apresentação: caixa com 200 unidades ou 2 caixas com 100 
unidades ou 4 caixas com 50 unidades 
 

G-TECH 
TKL 

186 

Lençol de Borracha, Dique, para uso em isolamento absoluto 
com dique, em puro látex, aromatizado, espessura média, com 
elasticidade e resistência suficiente para permitir o isolamento 
de um ou mais dentes sem rasgar, com tamanho de aproxima-
damente 13 x 13cm ou 5” x 5”, com Registro no Ministério da 
Saúde. 
Apresentação: caixa com 26 unidades 
 

MADEITEX 
MAQUIRA 

187 

Lençol Descartável para Maca 20gr com Elástico, 2 x 0,90m 
em TNT, 100% polipropileno, cor branca. 
Apresentação: embalagem com 10 unidades 
 

CLEAN 
BEST FABRIL 
PROTDEST 

188 

Lentulo 25mm, Sortido 1-4, espiral de aço inoxidável indicada 
para levar medicações e/ou cimentos para o interior dos canais 
radiculares.  

Apresentação: embalagem com 4 unidades 

 

INJECTA 

MAILLEFER 
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189 

Lima Endodôntica Flexofile, 1ª Série, 15 ao 40, 21mm, em 
aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares, com 
secção transversal triangular, fabricada por torção com alta 
eficiência de corte, conicidade (TAPER) 02, cabos coloridos, 
autoclavável e registro na ANVISA. 
Apresentação: embalagem com 6 unidades 
 

INJECTA 
KAVO KERR 

190 

Lima Endodôntica Flexofile, 1ª Série, 15, 21mm, em aço 
inoxidável para instrumentação de canais radiculares, com 
secção transversal triangular, fabricada por torção com alta 
eficiência de corte, conicidade (TAPER) 02, cabos coloridos, 
autoclavável e registro na ANVISA. 
Apresentação: embalagem com 6 unidades 
 

INJECTA 
KAVO KERR 

191 

Lima Periodontal de Hirschfeld nº 5 – 11, utilizada para re-
moção de cálculo, osso e tecido granulomatoso. Feita em aço 
cirúrgico, autoclavável e registro na ANVISA. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade  
 

GOLGRAN 

192 

Loção Oleosa Original, hipoalergênico, loção oleosa a base 
de AGE (ácidos graxos essenciais) e TCM (triglicérides de ca-
deia média) com Vitamina A e E, dermatologicamente testada.                                                                               
Apresentação: frasco com 200ml 
 

DERSANI 

193 

Luva Cirúrgica de Látex nº 6.5, Estéril, confeccionada em 
látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade 
tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito 
ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, 
pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, 
boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resisten-
te, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilida-
de ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra 
de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; 
lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem 
excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem in-
terna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição 
do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, 
sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a 
preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com 
selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio 
produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de 
validade, processo de esterilização; registro no Ministério da 
Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da 
data de entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 par 
 

SUPERMAX 
EMBRAMAC 
TERANG 
DESCARPACK 
MAXITEX 

194 

Luva Cirúrgica de Látex nº 7.0, Estéril, confeccionada em 
látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade 
tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito 
ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, 

SUPERMAX 
EMBRAMAC 
TERANG 
DESCARPACK 
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pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, 
boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resisten-
te, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilida-
de ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra 
de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; 
lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem 
excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem in-
terna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição 
do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, 
sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a 
preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com 
selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio 
produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de 
validade, processo de esterilização; registro no Ministério da 
Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da 
data de entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 par 
 

MAXITEX 

195 

Luva Cirúrgica de Látex nº 7.5, Estéril, confeccionada em 
látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade 
tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito 
ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, 
pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, 
boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resisten-
te, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilida-
de ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra 
de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; 
lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem 
excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem in-
terna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição 
do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, 
sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a 
preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com 
selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio 
produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de 
validade, processo de esterilização; registro no Ministério da 
Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da 
data de entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 par 
 

SUPERMAX 
EMBRAMAC 
TERANG 
DESCARPACK 
MAXITEX 

196 

Luva Cirúrgica de Látex nº 8.0, Estéril, confeccionada em 
látex natural, hipoalergênica, atóxica, com alta sensibilidade 
tátil, formato anatômico em ambas as mãos, permitindo perfeito 
ajuste dos dedos, mãos e punhos; textura uniforme sem furos, 
pontos de nós ou pontos de baixa resistência; impermeável, 
boa elasticidade e resistência; o punho deve ser alto, resisten-
te, arrematado, com ajuste firme e perfeita adaptação; facilida-
de ao calçamento mantendo o formato anatômico, com dobra 
de largura suficiente para calçamento com técnica asséptica; 

SUPERMAX 
EMBRAMAC 
TERANG 
DESCARPACK 
MAXITEX 
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lubrificada internamente com pó bio absorvível, inerte e sem 
excessos. O par deve estar acondicionado em embalagem in-
terna, em envelope marcando mão direita/esquerda e posição 
do polegar, com fácil visualização; possibilitar retirada fácil, 
sem aderência. Embalada individualmente (par), de forma a 
preservar a técnica asséptica de abertura (em pétala), com 
selagem perfeita do invólucro; indicação do tamanho no próprio 
produto. Apresentar na embalagem: dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de 
validade, processo de esterilização; registro no Ministério da 
Saúde. Prazo de validade não inferior a 36 meses a contar da 
data de entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 par 
 

197 

Luva de Procedimento Nitrílica, não Estéril, P, sem Pó, con-
feccionada 100% em borracha nitrílica, sem revestimento inter-
no e sem amido, superfície lisa, ambidestra. Características 
adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de 
uso universal, formato anatômico, maleável, boa resistência 
sem provocar fadiga, com ou sem bainha, tamanho “P”, com-
primento mínimo 240mm, embaladas de forma a permitir o em-
pilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, 
lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

 

198 

Luva de Procedimento Nitrílica, não Estéril, M, sem Pó, 
confeccionada 100% em borracha nitrílica, sem revestimento 
interno e sem amido, superfície lisa, ambidestra. Característi-
cas adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, 
de uso universal, formato anatômico, maleável, boa resistência 
sem provocar fadiga, com ou sem bainha, tamanho “M”, com-
primento mínimo 240mm, embaladas de forma a permitir o em-
pilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, 
lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

 

199 

Luva de Procedimento Nitrílica, não Estéril, G, sem Pó, con-
feccionada 100% em borracha nitrílica, sem revestimento inter-
no e sem amido, superfície lisa, ambidestra. Características 
adicionais: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicas, de 
uso universal, formato anatômico, maleável, boa resistência 
sem provocar fadiga, com ou sem bainha, tamanho “G”, com-
primento mínimo 240mm, embaladas de forma a permitir o em-
pilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, 
lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

 

200 

Luva de Procedimento, não Estéril, G, com Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de 

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
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borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com 
boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “G”, com-
primento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no 
padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), embala-
das de forma a permitir o empilhamento, transporte e armaze-
namento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de vali-
dade. Aplicação: uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

LENGRUBER 
TARGA 

201 

Luva de Procedimento, não Estéril, G, sem Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade 
tátil, com ou sem bainha, tamanho “G”, comprimento mínimo 
240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional 
(conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a 
permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, conten-
do tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: 
uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
 

202 

Luva de Procedimento, não Estéril, M, com Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com 
boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “M”, com-
primento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no 
padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), embala-
das de forma a permitir o empilhamento, transporte e armaze-
namento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de vali-
dade. Aplicação: uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
LENGRUBER 
TARGA 

203 

Luva de Procedimento, não Estéril, M, sem Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade 
tátil, com ou sem bainha, tamanho “M”, comprimento mínimo 
240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional 
(conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a 

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
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permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, conten-
do tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: 
uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

204 

Luva de Procedimento, não Estéril, P, com Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com 
boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “P”, com-
primento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no 
padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), embala-
das de forma a permitir o empilhamento, transporte e armaze-
namento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de vali-
dade. Aplicação: uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
TARGA 
 

205 

Luva de Procedimento, não Estéril, P, sem Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade 
tátil, com ou sem bainha, tamanho “P”, comprimento mínimo 
240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional 
(conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a 
permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, conten-
do tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: 
uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
LENGRUBER 

206 

Luva de Procedimento, não Estéril, PP, com Pó, material: 
látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgica, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, hipoalergênica, ambidestra, com 
boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho “PP”, 
comprimento mínimo 240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 
no padrão nacional (conforme NBR 13392, de 05/1995), emba-
ladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e arma-
zenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e de 
validade. Aplicação: uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

SUPERMAX 
DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
 

207 Luva de Procedimento, não Estéril, PP, sem Pó, material: SUPERMAX 
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látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex. 
Características adicionais: luva para procedimentos gerais, não 
cirúrgicas, de uso universal, confeccionada em puro látex de 
borracha, com distribuição homogênea espessura média de 
0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem 
provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade 
tátil, com ou sem bainha, tamanho “PP”, comprimento mínimo 
240mm e N.Q.A. para furos iguais a 1,5 no padrão nacional 
(conforme NBR 13392 de 05/1995) embaladas de forma a 
permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, conten-
do tamanho, lote, data de fabricação e de validade. Aplicação: 
uso universal. 
Apresentação: caixa com 100 luvas 
 

DESCARPACK 
TALGE 
MEDIX 
 

208 

Mandril para Discos Sof-lex Pop-on, para encaixe dos discos 
de lixa do sistema Sof-lex para acabamento e polimento de 
restaurações em resina. Feito em aço inoxidável e autoclavá-
vel. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

3M 
MICRODONT 

209 

Máscara Cirúrgica Tripla, Descartável, com Elástico, deve 
possuir tripla camada com um filtro que proporciona BFE (efici-
ência de filtração bacteriana) maior que 95%; solda por ultras-
som; cor branca; com elástico. 
Apresentação: caixa com 50 unidades 
 

DESCARPACK 
RM DESC 
RIOPASA 

210 

Máscara com Nebulímetro Adulto, composta por máscara: 
maleável, atóxica, hipoalergênica, anatômica e resistente à 
desinfecção e esterilização químicas. Intermediário, extensão: 
em PVC, contendo em uma das extremidades pino adaptável 
ao copo e na outra, conexão padrão (fêmea) rosqueável, adap-
tável ao aparelho de nebulização, medindo aproximadamente 
150cm, maleável, atóxica, resistente ao manuseio, boa adapta-
ção. Copo: graduado por ml, com sistema de rosca, de plástico 
resistente ao manuseio, a desinfecção e esterilização químicas, 
transparente, atóxico, com boa adaptação ao intermediário e à 
máscara; com capacidade mínima de 10ml. Compatível com 
aparelho Nevoni. Dados de fabricação e procedência, número 
do lote e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 kit 
 

NS 
NEBULAR 
DARU 

211 

Máscara com Nebulímetro Infantil, composta por máscara: 
maleável, atóxica, hipoalergênica, anatômica e resistente à 
desinfecção e esterilização químicas. Intermediário, extensão: 
em PVC, contendo em uma das extremidades pino adaptável 
ao copo e na outra, conexão padrão (fêmea) rosqueável, adap-
tável ao aparelho de nebulização, medindo aproximadamente 
150cm, maleável, atóxica, resistente ao manuseio, boa adapta-
ção. Copo: graduado por ml, com sistema de rosca, de plástico 
resistente ao manuseio, a desinfecção e esterilização químicas, 
transparente, atóxico, com boa adaptação ao intermediário e à 

NS 
NEBULAR 
DARU 
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máscara; com capacidade mínima de 10ml. Compatível com 
aparelho Nevoni. Dados de fabricação e procedência, número 
do lote e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 kit 
 

212 

Máscara de Oxigênio Adulto, Sistema Venturi, com máscara 
de oxigênio em PVC; resistente e não tóxico, Não estéril. Pos-
sibilita um controle da fração inspirada de O2 por meio de en-
caixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de 
% de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), 
verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) 
com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio.  
Itens inclusos: 01 Máscara, 01 tubo corrugado, 06 diluidores 
coloridos em polipropileno e 01 tubo de O2 isento de látex. 
Apresentação: embalagem com 1 kit 
 

PROTEC 

213 

Máscara de Oxigênio Pediátrico, Sistema Venturi, com 
máscara de oxigênio em PVC; Resistente e não tóxico, Não 
estéril. Possibilita um controle da Fração inspirada de O2 por 
meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concen-
trações de % de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), 
branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e 
copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento 
de oxigênio.  Itens inclusos: 01 Máscara, 01 tubo corrugado, 06 
diluidores coloridos em polipropileno e 01 tubo de O2 isento de 
látex.                            
Apresentação: embalagem com 1 kit 
 

PROTEC 

214 
Matriz de Aço Inox 0,05 x 5 x 500mm. 
Apresentação: rolo com 50cm 
 

PREVEN 

215 
Matriz de Aço Inox 0,05 x 7 x 500mm. 
Apresentação: rolo com 50cm 
 

PREVEN 

216 

Mini Incubadora para testar processo de esterilização a vapor 
que possibilite incubar até 4 indicadores simultaneamente, com 
fusível impresso e tampa para proteção e manutenção da tem-
peratura. Voltagem automática e led que indica quando a incu-
badora está ligada e possibilita a visualização do teste em pro-
cesso. 
Apresentação: unidade 
 

CLEAN-UP 
CRISTÓFOLI 
BIOMECK 

217 

Óculos de Proteção Antiembaçante, óculos de proteção anti-
embaçante nos dois lados da lente, lente transparente de poli-
carbonato com proteção nas laterais, com ajuste de tamanho 
nas hastes laterais. Protege contra partículas volantes, fluidos 
corpóreos, produtos químicos. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

3M 
DANNY 

218 
Óleo Lubrificante em Spray para Canetas de Alta e Baixa 
Rotação e micromotores odontológicos. 

PREVEN 
S&L 
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Apresentação: frasco com 200ml e ponta aplicadora 
 

219 

Papel Carbono para Articulações, papel carbono dupla face 
(azul/vermelho), isento, espessura 100 micras. 
Apresentação: bloco com 12 folhas 
 

ACCUM FILM II 
 

220 

Papel Cirúrgico Crepado, 30cm x 30cm, 60g/m², cada folha, 
constituído por celulose 100%, biodegradável, gramatura de 
60g/m² como barreira microbiana eficaz através de porosidade 
controlada, hidro-repelente, atóxico, não irritante, resistente à 
ruptura ou rasgo, com elasticidade e maleabilidade, permeável 
ao agente esterilizante. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo 
de validade não inferior a 05 anos, lote e registro no Ministério 
da Saúde. 
Apresentação: pacote com 500 folhas 
 

CIPAMED 
POLARFIX 
HOSPFLEX 

221 

Papel Grau Cirúrgico, 150mm x 100m, 60g/m2, com Filme 
laminado (poliéster/polipropileno) com as seguintes proprieda-
des: barreira microbiológica, porosidade controlada, repelência 
a líquidos, maleabilidade, resistência, isento de produtos tóxi-
cos, livre de fibras e inodoro. Usado para esterilização em au-
toclave à vapor. Filme na cor azul que possibilita a visualização 
dos materiais internos. Dotado de indicadores químicos que 
mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indica-
dor de sentido correto de abertura na embalagem. Embalagem 
triplamente seladas.  
Apresentação: rolo com 100 metros 
 

CIPAMED 
MEDSTERIL 
DUOTEC 

222 

Papel Grau Cirúrgico, 400mm x 100m, 60g/m2, sem Filme 
laminado (poliéster/polipropileno) com as seguintes proprieda-
des: barreira microbiológica, porosidade controlada, repelência 
a líquidos, maleabilidade, resistência, isento de produtos tóxi-
cos, livre de fibras e inodoro. Usado para esterilização em au-
toclave à vapor. Filme na cor azul que possibilita a visualização 
dos materiais internos. Dotado de indicadores químicos que 
mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indica-
dor de sentido correto de abertura na embalagem. Embalagem 
triplamente seladas.  
Apresentação: rolo com 100 metros 
 

MEDSTERIL 

223 

Papel Grau Cirúrgico, 450mm x 100m, 60g/m2, com Filme 
laminado (poliéster/polipropileno) com as seguintes proprieda-
des: barreira microbiológica, porosidade controlada, repelência 
a líquidos, maleabilidade, resistência, isento de produtos tóxi-
cos, livre de fibras e inodoro. Usado para esterilização em au-
toclave à vapor. Filme na cor azul que possibilita a visualização 
dos materiais internos. Dotado de indicadores químicos que 
mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indica-
dor de sentido correto de abertura na embalagem. Embalagem 
triplamente seladas.  

CIPAMED 
MEDSTERIL 
ESTERILCARE 
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Apresentação: rolo com 100 metros 
 

224 
Paramonoclorofenol Canforado, medicação intra canal.  
Apresentação: frasco com 20ml 
 

BIODINAMICA 
S&L 

225 

Pasta para Profilaxia Dental, uso profissional com flúor, com 
Pedra Pomes. 
Apresentação: bisnaga com 90g 
 

ODAHCAM 
DENTSPLY 
ALLPLAN 

226 

Pasta para Polimento de Resina Universal, produzida com 
diamante micronizado, de granulação extra fina, para uso ex-
clusivamente de dentistas ou protéticos. Acabamento e poli-
mento em superfícies de materiais restauradores em geral, de 
porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros mate-
riais restauradores.  
Apresentação: seringa com 2ml 
 

 

227 

Pastilhas Evidenciadoras de Placa Bacteriana, pastilhas à 
base de fucsina básica de cor que contraste com o dente.  
Apresentação: embalagem com 120 pastilhas acondicionadas 
em cartelas ou recipiente plástico 
 

IODONTOSUL 

228 

Pedra Pomes, massa porosa acinzentada, muito leve, áspera, 
inalterável ao ar, inodora e insípida. Uso odontológico.  
Apresentação: frasco plástico com 100g 
 

IODONTOSUL 

229 
Películas Radiográficas Periapicais 3 x 4cm. 
Apresentação: caixa com 150 películas  
 

KODAK 
CARESTREAM 

230 
Películas Radiográficas Periapicais Infantil. 
Apresentação: caixa com 100 películas 
 

KODAK 
CARESTREAM 

231 

Pinça Clínica para Algodão nº 17, Aço Inox, pinça clínica 
com ponta serrilhada, curva, comprimento de 17cm, ponta ativa 
serrilhada com 2cm, resistente aos processos de autoclavação 
e com registro na ANVISA.  
Apresentação: unidade 
 

GOLGRAN 
ABC 

232 

Pinça Porta Grampo Palmer, instrumento em aço inoxidável, 
autoclavável. Indicado para abrir o grampo e levar ao dente 
para isolamento absoluto. 
Apresentação: unidade 
 

 

233 

Pincel Descartável para Aplicação de Adesivo, Tipo “Mi-
crobrush”, fino de 1,5mm. 
Apresentação: caixa com 100 unidades 
 

FGM 
ANGELOUS 
 

234 
Placa para Sementes de Acupuntura com Duas Faces em 
Plástico Rígido com superfície antiaderente, garantindo a in-
tegridade da cola do esparadrapo ou micropore. Produzida em 

ORIGINAL 
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plástico rígido, a placa tem dupla face: em um lado, é possível 
confeccionar 168 pontos com uma semente cada e na outra 
face, é possível confeccionar mais108 pontos com duas se-
mentes, 04 pontos com cinco sementes em fileira e 12 pontos 
para utilização em apongs, magnetos ou Stipers. Suas cavida-
des podem acomodar sementes de até 2,2mm e as linhas-
guias com a profundidade ideal para proporcionar cortes preci-
sos com o estilete. Com borda de fuga demarcada, proporcio-
nando maior comodidade, segurança e agilidade ao corte. Di-
mensões: 14 x 10,7cm (C x L) 

Apresentação: unidade 
 

235 

Pó de Bicarbonato para Profilaxia, branco, cristalino, extrafi-
no, utilizado para realização de profilaxia bucal e remoção da 
placa bacteriana. 
Apresentação: embalagem com 250g 
 

BIODINAMICA 

236 

Ponta Diamantada FG nº 1011, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

FAVA 

237 

Ponta Diamantada FG nº 1012, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

238 

Ponta Diamantada FG nº 1013, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 
 

FAVA 

239 
Ponta Diamantada FG nº 1014, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-

FAVA 
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cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 
 

240 

Ponta Diamantada FG nº 1014, Longa, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 28mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

241 

Ponta Diamantada FG nº 1016, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

FAVA 

242 

Ponta Diamantada FG nº 1016, Longa, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 28mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

243 

Ponta Diamantada FG nº 1033, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

FAVA 

244 
Ponta Diamantada FG nº 1034, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-

FAVA 
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cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

245 

Ponta Diamantada FG nº 1035, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

FAVA 

246 

Ponta Diamantada FG nº 1035, Longa, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 28mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

247 

Ponta Diamantada FG nº 1046, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

248 

Ponta Diamantada FG nº 1062, Curta F, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

249 
Ponta Diamantada FG nº 1111, Curta F, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau ci-

FAVA 
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rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

250 

Ponta Diamantada FG nº 1112, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

251 

Ponta Diamantada FG nº 1112, Curta FF, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

252 

Ponta Diamantada FG nº 2134, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

253 

Ponta Diamantada FG nº 2200, Curta FF, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

254 Ponta Diamantada FG nº 3070, Curta, alta rotação, não esté- FAVA 
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ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

ZEEP 

255 

Ponta Diamantada FG nº 3118, Curta F, Acabamento Dou-
rado, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste 
em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de 
diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvâni-
co, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, 
excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização 
por calor seco, em autoclave ou por solução química e com 
registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

256 

Ponta Diamantada FG nº 3168, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

257 

Ponta Diamantada FG nº 3168, Curta F, Acabamento Dou-
rado, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste 
em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de 
diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvâni-
co, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, 
excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização 
por calor seco, em autoclave ou por solução química e com 
registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

258 

Ponta Diamantada FG nº 3195, Curta, alta rotação, não esté-
ril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau cirúrgico 
e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e sintéti-
cos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, com 
perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, resis-
tente aos processos de esterilização por calor seco, em auto-
clave ou por solução química e com registro na ANVISA. Alta 
resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 
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259 

Ponta Diamantada FG nº 3195, Curta F, Acabamento Dou-
rado, alta rotação, não estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste 
em aço inox grau cirúrgico e parte ativa com micro grãos de 
diamantes naturais e sintéticos, fixados por processo galvâni-
co, camada uniforme, com perfeito acabamento na superfície, 
excentricidade zero, resistente aos processos de esterilização 
por calor seco, em autoclave ou por solução química e com 
registro na ANVISA. Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade 

 

FAVA 

260 

Ponta Diamantada FG nº 3227, Curta F, alta rotação, não 
estéril, haste curta 1,60 x 19mm, haste em aço inox grau ci-
rúrgico e parte ativa com micro grãos de diamantes naturais e 
sintéticos, fixados por processo galvânico, camada uniforme, 
com perfeito acabamento na superfície, excentricidade zero, 
resistente aos processos de esterilização por calor seco, em 
autoclave ou por solução química e com registro na ANVISA. 
Alta resistência e durabilidade. 

Apresentação: unidade  

 

FAVA 

261 

Pontas de Silicone, para Polimento e Acabamento de Resi-
na Composta, sortida. 
Apresentação: caixa com 7 pontas 
 

ONEGLOSS 
ENHANCE 
DESTSPLY 

262 

Ponteira nº 2, Cânula Reta e Êmbolos, em aço inox, para 
reposição, de seringa de materiais viscosos.                                                                               
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

MAQUIRA 
 

263 

Ponteira nº 3, Cânula Reta e Êmbolos, plástica, para reposi-
ção, de seringa de materiais viscosos, composta de polipropi-
leno.                                                                   
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

MAQUIRA 

264 

Ponteira nº 4, Cânula Curva e Êmbolos, plástica, para repo-
sição, de seringa de materiais viscosos, composta de polipro-
pileno. 
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

MAQUIRA 

265 

Porta Agulha Castroviejo, Reto, com Trava 14cm, em Aço 
Inox, utilizado para apreensão de fio de sutura. Em aço inox, 
esterilizável, confeccionado com ponta delicada para suturas 
com ou sem vídea.  
Apresentação: unidade 
 

ABC 

266 

Porta Amálgama Plástico Autoclavável de resinas termo-
plásticas e pigmentos. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

PREVEN 
MAQUIRA 

267 
Porta Matriz Toflemire Infantil, em Aço Inox, usado em dife-
rentes larguras e curvaturas de matriz.                               

TRINCKS 
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Apresentação: unidade 
 

268 

Posicionador de Filme Radiográfico Autoclavável Adulto, 
fabricado em Poliacetal natural e Pigmento azul. Pote, tampa e 
sobre tampa: policarbonato e pigmento cinza, mordente: silico-
ne. Peças desmontáveis. Esterilizável em autoclave até 134 
°C. 
Apresentação: embalagem com 1 posicionador radiográfico 
para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador 
para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador 
para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 pote para es-
terilização, dispositivo para mordida e posicionador (interprxi-
mal) Bite Wings. 
 

 

269 

Posicionador de Filme Radiográfico Autoclavável Infantil, 
fabricado em Poliacetal natural e Pigmento azul. Pote, tampa e 
sobre tampa: policarbonato e pigmento cinza, mordente: silico-
ne. Peças desmontáveis. Esterilizável em autoclave até 134 
°C. 
Apresentação: embalagem com 1 posicionador radiográfico 
para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador 
para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador 
para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 pote para es-
terilização, dispositivo para mordida e posicionador (interprxi-
mal) Bite Wings. 
 

 

270 

Pote Dappen de Plástico Autoclavável, resistente, com duas 
cavidades para manipulação de materiais de uso odontológico. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

PREVEN 
MAQUIRA 

271 
Protetor Plástico para Cerdas de Escova de Dentes.  
Apresentação: unidade 
 

CONDOR 
MEDFIO 

272 

Protetor para Bico de Seringa Tríplice, tubo de polipropileno 
de 7 cm de comprimento por 6 mm de diâmetro. Indicado para 
a proteção do bico da seringa tríplice.  
Apresentação: embalagem com 50 unidades. 
 

 

273 

Protetor Solar FPS 60, UVA-B, 120ml, resistente a água e ao 
suor, deve oferecer proteção contra queimaduras solares pro-
venientes dos raios U.V.A e U.V.B, fator 60, hipoalérgico, der-
matologicamente testado, isento de fragrância e corantes, não 
oleoso, não deve ser em gel, pois sai com maior facilidade em 
contato com a água/suor, não deve manchar a roupa, prazo de 
validade de, no mínimo, 1 ano após a data de entrega, produto 
registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA. 
Apresentação: frasco com 120ml 
 

NUTRIEX 

274 
Resina Composta Fotopolimerizável Fluída Cor A20 ou 
A2, com Bisfenol Glicidil Metacrilato (bis gma), resinas de di-
metacrilato, boro-alumínio silicato de vidro, sílica sintética e 

MAGIC FLOW 
FGM 
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pigmentos; indicado para selamento de fóssulas e fissuras, 
para preenchimento de áreas socavadas em restaurações 
classe II.  
Apresentação: cartucho contendo seringa com 1,2g + 3 pontas 
aplicadoras 
 

275 

Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A10 ou A1, mi-
crohíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, 
indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, 
matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% 
em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou compos-
ta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de 
silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e tamanho médio de 
partículas 0,7μm.  
Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g 
 

CHARISMA 
H. KULZER 

276 

Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A20 ou A2, mi-
crohíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, 
indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, 
matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% 
em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou compos-
ta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de 
silício altamente disperso (0,02-0,0 μm) e tamanho médio de 
partículas 0,7 μm.  
Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g 
 

CHARISMA 
H. KULZER 

277 

Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A30 ou A3, mi-
crohíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, 
indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, 
matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% 
em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou compos-
ta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de 
silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e tamanho médio de 
partículas 0,7μm.  
Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g 
 

CHARISMA 
H. KULZER 

278 

Resina Composta Fotopolimerizável, Cor A35 ou A 3,5, mi-
crohíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de alto brilho, 
indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores, 
matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em peso e 66% 
em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEGMA ou compos-
ta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 μm), dióxido de 
silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e tamanho médio de 
partículas 0,7μm.  
Apresentação: bisnaga com no mínimo 4g 
 

CHARISMA 
H. KULZER 

279 

Resina Composta Fotopolimerizável, Cor AO 20 ou AO2 ou 
UD, microhíbrida, radiopaca, com liberação de fluoretos, de 
alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e 
posteriores, matriz orgânica de zircônia/sílica com 84,5% em 
peso e 66% em volume, matriz orgânica de Bis-GMA e TEG-

CHARISMA 
H. KULZER 
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MA ou composta de vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2 
μm), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07μm) e ta-
manho médio de partículas 0,7μm.  
Apresentação: bisnaga com, no mínimo, 4g 
 

280 

Respirador Dobrável PFF1, com Válvula contra poeiras e 
névoas, embalagem individual com nº de lote, data de fabrica-
ção e validade, com registro no Ministério da Saúde e Certifi-
cado de Aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA).  
Apresentação: unidade 
 

3M 
PROTEC 

281 

Respirador Dobrável PFF1, sem Válvula contra poeiras e 
névoas, embalagem individual c/nº de lote, data de fabricação 
e validade, com registro no Ministério da Saúde e Certificado 
de Aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA).  
Apresentação: unidade 
 

3M  
PROTEC 

282 

Respirador Dobrável PFF2, com Válvula contra partículas de 
origem biológica para uso hospitalar, embalagem individual 
com nº de lote, data de fabricação e validade, com registro no 
Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação junto ao Minis-
tério do Trabalho (CA).  
Apresentação: unidade 
 

3M  
PROTEC 
AIRSAFETY 
TAYCO 

283 

Respirador Dobrável PFF2 / N95, sem Válvula, Fabricada em 
não tecido 100% polipropileno, uso contra partículas de origem 
biológica para uso hospitalar, Classe PFF-2 (S), Duas tiras de 
elástico para fixação; Clipe nasal, descartável e de uso único, 
embalagem individual com nº de lote, data de fabricação e vali-
dade, com registro no Ministério da Saúde e Certificado de 
Aprovação junto ao Ministério do Trabalho (CA). 

Apresentação: unidade 

 

284 

Revelador para Raio X, Uso Odontológico, solução revelado-
ra para radiografia pronta para uso manual, contendo água, 
hidroquinona na concentração de 2 a 3%. Devendo trazer ex-
ternamente os dados de identificação, procedência, número de 
lote e validade. O produto deve seguir a NR-32. 
Apresentação: frasco leitoso com 475ml 
 

CARESTREAM 

285 

Saco de Lixo Infectante 30 Litros, Branco, constituído de 
polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, possuir solda de 
fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de 
acordo com norma técnica 9191, da abnt. Com capacidade 30 
litros/6kg.  
Apresentação: embalagem com 50 sacos 
 

 

286 
Sapatilha Pró-pé de TNT, Descartável, confeccionados com o 
não-tecido (TNT) de no mínimo 25g/m², em 100% polipropileno, 
cor branca. Bordas com elástico. Descartável, não estéril e 
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higiênico. Tamanho único. Apresentar registro na Anvisa. 
Apresentação: embalagem com 100 peças 
 

287 
Selante de Sulcos e Cicatrículas Fotoativo. 
Apresentação: embalagem com 5ml de selante e 10ml de ácido  
 

ALPHA SEAL 
DFL 

288 

Seringa 1ml para Insulina com Agulha 13 x 4,5mm, descar-
tável escala de graduação para 100UI, com agulha 13 x 
4,5mm, bico central, luer slip, com adaptação precisa e perfeita 
fixação da agulha; no espaço destinado ao fluído não pode 
haver sujidade, manchas ou matérias orgânicas; confeccionada 
em plástico apropriado, uso único; cilindro de plástico transpa-
rente com impressão de escala nítida, resistente ao álcool e 
aferida, proporcionando fácil leitura e precisão de dosagem; 
com perfeito acabamento, permitindo o deslizamento livre e 
suave do êmbolo. Êmbolo com borracha que permita ajuste e 
vedação, garantindo alinhamento exato com escala de gradua-
ção e anel de retenção para impedir que o mesmo se despren-
da facilmente da seringa; flange com formato adequado para 
servir de apoio aos dedos e proporcionar estabilidade à seringa 
quando colocada em superfície plana; embalagem em papel 
grau cirúrgica com garantia de esterilidade do produto até o 
seu uso; apresentar boa selagem e permitir abertura asséptica, 
em pétala; conter dados de identificação, procedência, data de 
esterilização e validade, nº do lote e registro no Ministério da 
Saúde.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

BD 
ADVANTIVE 
JIANGXI 
EMBRAMAC 
LAB RYNCO 
DESCARPACK 
TKL 
SR 
RMDESC 

289 

Seringa Carpule de Desnucar com Refluxo, em Inox, cons-
tando dados de identificação, procedência, data de esteriliza-
ção e validade e registro no Ministério da Saúde.  
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

TRINKS 

290 

Seringa Descartável 10ml, sem Agulha, bico luer slip (sem 
rosca), confeccionada em polipropileno ou plástico similar, ató-
xico, apirogênico e íntegro; com transparência permitindo vi-
sualização nítida do fluído aspirado. Cilindro composto de cor-
po, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento inter-
no perfeito, paredes uniformes, siliconizado, possibilitando mo-
vimento suave do êmbolo; apresentar na extremidade distal 
anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo; 
bico luer slip central, garantindo conexão segura e sem vaza-
mento a agulhas, cateteres e outros; flange que possibilite es-
tabilidade à seringa quando em superfície plana; escala de 
graduação com alto grau de precisão, traços e números nítidos, 
legíveis e isentos de falhas; graduação em ml sendo as divi-
sões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e 
estar devidamente aferida. Êmbolo com rolha em borracha na-
tural, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegu-
rando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspi-
ração e/ou injeção, não se separando da haste, que evite va-

BD 
ADVANTIVE 
JIANGXI 
EMBRAMAC 
LAB RYNCO 
DESCARPACK 
INJEX 
SR 
RMDESC 
RIOPASA 
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zamentos; espessura que facilite a visualização da dosagem. 
Haste do êmbolo em plástico atóxico, apirogênico; com base 
antiderrapante na extremidade distal.  Uso único, sem agulha; 
esterilizada a gás de oxido de etileno ou raio gama, embalada 
individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a 
sua integridade e abertura asséptica, em pétala. Dado de iden-
tificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do 
lote e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não 
inferior a 36 meses a contar da data de entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

291 

Seringa Descartável 20ml, sem Agulha, bico luer slip (sem 
rosca), confeccionada em polipropileno ou plástico similar, ató-
xico, apirogênico e íntegro; com transparência permitindo vi-
sualização nítida do fluído aspirado. Cilindro composto de cor-
po, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento inter-
no perfeito, paredes uniformes, siliconizado, possibilitando mo-
vimento suave do êmbolo; apresentar na extremidade distal 
anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo; 
bico luer slip central, garantindo conexão segura e sem vaza-
mento a agulhas, cateteres e outros; flange que possibilite es-
tabilidade à seringa quando em superfície plana; escala de 
graduação com alto grau de precisão, traços e números nítidos, 
legíveis e isentos de falhas; graduação em ml sendo as divi-
sões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e 
estar devidamente aferida. Êmbolo com rolha em borracha na-
tural, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegu-
rando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspi-
ração e/ou injeção, não se separando da haste, que evite va-
zamentos; espessura que facilite a visualização da dosagem. 
Haste do êmbolo em plástico atóxico, apirogênico; com base 
antiderrapante na extremidade distal.  Uso único, sem agulha; 
esterilizada a gás de oxido de etileno ou raio gama, embalada 
individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a 
sua integridade e abertura asséptica, em pétala. Dado de iden-
tificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do 
lote e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não 
inferior a 36 meses a contar da data de entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

BD 
ADVANTIVE 
JIANGXI 
EMBRAMAC 
LAB RYNCO 
DESCARPACK 
INJEX 
SR 
RMDESC 
RIOPASA 

292 

Seringa Descartável 5ml, sem Agulha, bico luer slip (sem 
rosca), confeccionada em polipropileno ou plástico similar, ató-
xico, apirogênico e íntegro; com transparência permitindo vi-
sualização nítida do fluído aspirado. Cilindro composto de cor-
po, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento inter-
no perfeito, paredes uniformes, siliconizado, possibilitando mo-
vimento suave do êmbolo; apresentar na extremidade distal 
anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo; 
bico luer slip central, garantindo conexão segura e sem vaza-
mento a agulhas, cateteres e outros; flange que possibilite es-
tabilidade à seringa quando em superfície plana; escala de 

BD 
ADVANTIVE 
JIANGXI 
EMBRAMAC 
LAB RYNCO 
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graduação com alto grau de precisão, traços e números nítidos, 
legíveis e isentos de falhas; graduação em ml sendo as divi-
sões com traços longos e as subdivisões com traços curtos, e 
estar devidamente aferida. Êmbolo com rolha em borracha na-
tural, atóxica, apirogênica, livre de defeitos, rebarbas, assegu-
rando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspi-
ração e/ou injeção, não se separando da haste, que evite va-
zamentos; espessura que facilite a visualização da dosagem. 
Haste do êmbolo em plástico atóxico, apirogênico; com base 
antiderrapante na extremidade distal.  Uso único, sem agulha; 
esterilizada a gás de oxido de etileno ou raio gama, embalada 
individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a 
sua integridade e abertura asséptica, em pétala. Dado de iden-
tificação, procedência, data de esterilização e validade, nº do 
lote e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade não 
inferior a 36 meses a contar da data de entrega. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

293 

Sindesmótomo em Aço Inox, para uso odontológico em cirur-
gias odontológicas, confeccionado em aço inox, acabamento e 
polimento perfeito, passível de esterilização em meios físicos e 
químicos, embalado individualmente, constando externamente 
a marca comercial e procedência de fabricação. 
Apresentação: unidade 
 

ABC  
TRINKS 

294 

Solução Aquosa de Iodopovidona a 10%, antisséptico 
aquoso a 10% (iodo ativo 1%), acondicionada em frasco de 
plástico resistente, na cor escura, perfeitamente vedado, sem 
vazamento.  
Apresentação: embalagem plástica com 1 litro 
 

RIOQUÍMICA 

295 

Solução Bucal de Digluconato de Clorexidina a 2%, para 
limpeza de cavidades dentárias. Deverá constar na embalagem 
do produto a nome, a data de fabricação, a validade do mesmo 
e o número do lote, conforme a legislação vigente. Os produtos 
deverão ser embalados de acordo com a praxe do fabricante e 
rotulados de acordo com a legislação em vigor.  
Apresentação: frasco com 100ml 
 

REYMER 
RIOQUÍMICA 

296 

Solução Bucal de Gluconato de Clorexidina a 0,12% deverá 
constar na embalagem do produto a nome, a data de fabrica-
ção, a validade do mesmo e o número do lote, conforme a le-
gislação vigente. Os produtos deverão ser embalados de acor-
do com a praxe do fabricante e rotulados de acordo com a le-
gislação em vigor.  
Apresentação: embalagem plástica com 1 litro 
 

REYMER 
RIOQUÍMICA 

297 

Solução de Fluoreto de Sódio a 0,2%, para Bochecho Se-
manal, constando externamente marca comercial, procedên-
cia de fabricação e validade mínima de 24 meses da data da 
entrega. 

FLUORSUL 
IODONTOSUL 
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Apresentação: embalagem plástica com 1 litro 
 

298 

Solução de Glicose 5%, Sistema Fechado, 500ml, acondici-
onado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparente e com 
escala graduada impressa. Deve permitir o escoamento total 
da solução, conter dois sítios, sendo um autovedável para adi-
ção de soluções ao interior da bolsa e outro protegido por 
membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embalada con-
forme o registro do produto. A embalagem deverá trazer exter-
namente os dados de identificação e procedência, número do 
lote, data de fabricação e data de validade. 
Apresentação: embalagem plástica com 500ml 
 

EUROFARMA 
FRESENIUS 

299 

Solução de Hipoclorito de Sódio 1% Milton, constando ex-
ternamente marca comercial, procedência de fabricação e vali-
dade mínima de 24 meses da data da entrega. 
Apresentação: embalagem plástica com 1 litro 
 

IODONTOSUL 
RIOQUÍMICA 

300 

Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio 0,9%, Sistema Fe-
chado, 100ml, em solução injetável, acondicionado em bolsa 
plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada 
impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter 
dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao 
interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de 
esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do pro-
duto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação 
e data de validade. 
Apresentação: embalagem plástica com 100ml 
 

MEDFLEX 
FRESENIUS 

301 

Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio 0,9%, Sistema Fe-
chado, 250ml, em solução injetável, acondicionado em bolsa 
plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada 
impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter 
dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao 
interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de 
esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do pro-
duto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação 
e data de validade. 
Apresentação: embalagem plástica com 250ml 
 

FRESENIUS 

302 

Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio 0,9%, Sistema Fe-
chado, 500ml, em solução injetável, acondicionado em bolsa 
plástica flexível ou frasco, transparente e com escala graduada 
impressa. Deve permitir o escoamento total da solução, conter 
dois sítios, sendo um autovedável para adição de soluções ao 
interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de 
esterilidade. Deverá ser embalada conforme o registro do pro-
duto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação 

LINHA MAX 
FRESENIUS 
EUROFARMA 
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e data de validade. 
Apresentação: embalagem plástica com 500ml 
 

303 

Solução Glicofisiológica 5%, Sistema Fechado, 500ml, 
acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, transparen-
te e com escala graduada impressa. Deve permitir o escoa-
mento total da solução, conter dois sítios, sendo um autovedá-
vel para adição de soluções ao interior da bolsa e outro prote-
gido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser embala-
da conforme o registro do produto. A embalagem deverá trazer 
externamente os dados de identificação e procedência, número 
do lote, data de fabricação e data de validade. 
Apresentação: embalagem plástica com 500ml 
 

JP 
FRESENIUS 

304 

Solvente de Cárie, gel à base de papaína e cloramina com 
espessante e azul detoluidina na composição.  
Apresentação: seringa com 1ml 
 

PAPACARIE 

305 

Sonda Exploradora nº 5, em Aço Inox, utilizado para verifi-
car a presença de cavidades de cárie no esmalte dental e veri-
ficar a retenção mecânica nos preparos cavitários do dente 
para retenção do material restaurador dental. Produzida em 
aço inox autoclavável.  
Apresentação: unidade 
 

TRINCKS 

306 

Sonda Milimetrada em Uma Extremidade e Exploradora na 
Outra Extremidade, para uso em procedimentos odontológi-
cos, em aço inox. 
Apresentação: unidade 
 

ABC 
 

307 

Sonda para Aspiração Traqueal nº 8, Estéril, atóxico e api-
rogênica.  
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

MEDSONDA  
BIOBASE 

308 

Sonda para Aspiração Traqueal nº 10, Estéril, atóxico e api-
rogênica.  
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

 

309 

Sonda para Aspiração Traqueal nº 12, Estéril, atóxico e api-
rogênica.  
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

MEDSONDA  
BIOBASE 

310 

Sonda Uretral de Alívio, nº 12, Descartável, Estéril, atóxico 
e apirogênica.   
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

BIOBASE 

311 

Soro Ringer, Lactato, Sistema Fechado, 500ml, em solução 
injetável em acondicionado em bolsa plástica flexível ou frasco, 
transparente e com escala graduada impressa. Deve permitir o 
escoamento total da solução, conter dois sítios, sendo um au-

EQUIPLEX 
FRENESIUS 
JP 
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tovedável para adição de soluções ao interior da bolsa e outro 
protegido por membrana e lacre de esterilidade. Deverá ser 
embalada conforme o registro do produto. A embalagem deve-
rá trazer externamente os dados de identificação e procedên-
cia, número do lote, data de fabricação e data de validade. 
Apresentação: embalagem plástica com 500ml 
 

312 

Spray para Teste de Vitalidade Pulpar -50°C, exclusivo para 
teste de vitalidade nos dentes. 
Apresentação: frasco com 200ml 
 

ENDOICE 
MAQUIRA  
S&L 
ICETEST 

313 

Sugador Cirúrgico Descartável, esterilizado e embalado indi-
vidualmente. Ponteira com 3mm de diâmetro. 
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

PRISMA  
MAQUIRA 

314 

Sugador Endodôntico Descartável em PVC, descartável, 
tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em 
aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição 
desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em PVC.  
Apresentação: embalagem com 20 unidades 
 

SS PLUS 

315 

Sugador Plástico Descartável, confeccionado em PVC vir-
gem e atóxico, com pontas soldadas ao tubo, com, no mínimo, 
12cm de comprimento, deverá ter boa adaptação/vedação na 
extremidade que conecta na unidade auxiliar, de forma circular, 
sem reentrâncias ou protuberâncias. 
Apresentação: embalagem com 40 unidades 
 

SS PLUS 

316 
Taça de Borracha para Profilaxia e Polimento. 
Apresentação: unidade 
 

PREVEN 

317 

Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, G, cor ver-
de, confeccionada internamente de placa aramada moldável 
revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de apro-
ximadamente 4mm ou similar medindo aproximadamente 86 x 
10cm. Na cor verde. Identificação do tamanho por código de 
cor visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutili-
zável. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

318 

Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, GG, cor 
amarela, confeccionada internamente de placa aramada mol-
dável revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de 
aproximadamente 4mm ou similar medindo aproximadamente 
120 x 13cm. Na cor amarela. Identificação do tamanho por có-
digo de cor visível a distância padrão ABNT. Material lavável e 
reutilizável. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

319 
Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, M, cor laran-
ja, confeccionada internamente de placa aramada moldável 

ORTOCENTER 
MARIMAR 
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revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de apro-
ximadamente 4mm ou similar medindo 63 x 09cm. Na cor la-
ranja. Identificação do tamanho por código de cor visível a dis-
tância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 

 

320 

Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, P, cor azul, 
confeccionada internamente de placa aramada moldável reves-
tida com material emborrachado do tipo E.V.A. de aproxima-
damente 4mm ou similar medindo aproximadamente 53 x 
08cm. Na cor azul. Identificação do tamanho por código de cor 
visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

321 

Tala Ortopédica Aramada e Revestida em EVA, PP, cor ro-
xa, confeccionada internamente de placa aramada moldável 
revestida com material emborrachado do tipo E.V.A. de apro-
ximadamente 4mm ou similar medindo aproximadamente 30 x 
08cm. Na cor roxa. Identificação do tamanho por código de cor 
visível a distância padrão ABNT. Material lavável e reutilizável. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 

 

ORTOCENTER 
MARIMAR 

322 

Tentacânula de 15cm, em Aço Inox, resistente aos proces-
sos de autoclavação. Registro na ANVISA. 
Apresentação: unidade 
 

ABC 

323 

Termômetro Clínico, Digital, faixa de medição: de 32,0°C – 
43,9°C, com indicador de temperaturas inferiores (“L”) e supe-
riores (“H”) à esta faixa de medição. Fonte de alimentação: 
bateria de lítio de 1.5/1.55V (não recarregável). Retenção da 
temperatura máxima: em cada medição, a temperatura máxima 
aparece no mostrador, até o aparelho se desligar. Sinal sonoro: 
indica que o aparelho está pronto a ser utilizado ou que a me-
dição terminou. Autoverificação automática: caso a mensagem 
«ERR» apareça no seu visor significa que há algum problema 
em sua medição. Resultados das medições: expressos em 
grau Celsius (°C). Erro máximo de indicação dos resultados: ± 
0,2°C entre 34°C – 42°C a uma temperatura ambiente entre 
18°C - 28°C. Tempo total da medição da temperatura de 90 a 
120 segundos. Visor de cristal líquido: é possível visualizar 
alterações de temperatura de 0.1°C. Ponta flexível: pode ser 
dobrada até o ângulo de 45°. Memória: guarda automaticamen-
te a última temperatura medida. Desligamento automático: 
após aproximadamente 10 minutos, para assegurar prolonga-
mento da vida da bateria. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

INCOTERM 
SOLIDOR 

324 

Tesoura Iris, Curva, Ponta Fina, 11,5cm, em Aço Inox, para 
fio de sutura, curva, em inox.  
Apresentação: unidade 
 

ABC 
GOLGRAN 
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325 

Tesoura Iris, Reta, Ponta Fina, 11,5cm, em Aço Inox, para 
fio de sutura, reta, em inox.  
Apresentação: unidade 
 

ABC 
GOLGRAN 

326 

Tintura de Benjoim, Indicado como antisséptico tópico. Com-
posição: benjoim sumatra 20%, excipientes: álcool etílico.  
Apresentação: embalagem plástica com 100ml 
 

 

327 

Tira de Lixa de Poliéster para Acabamento Proximal, cos-
tado em poliéster com cobertura de micropartículas de óxido 
de alumínio; deve possuir centro neutro para facilitar a introdu-
ção na ameia; granulações: média e fina; maior aderência dos 
grãos de óxido de alumínio; maior resistência devido ao costa-
do de poliéster, sem ruptura; duas granulações em 1 único 
produto. Para acabamento das faces proximais de restaura-
ções em resinas.  
Apresentação: embalagem com 150 unidades 
 

KDENT 
MICRODONT 

328 

Tira de Lixa de Poliéster para Restaurações de Resina, Ex-
trafina, 0,05mm. 
Apresentação: embalagem com 50 unidades   
 

MICRODONT 

329 

Tira Reagente para Determinação de Glicemia que aceite 
amostra de sangue total capilar e também permita coleta em 
neonatal, com reação química mediada glicose desidrogenase. 
O Produto deve possuir o Certificado de Boas Práticas de Fa-
bricação da ANVISA. Dar garantia por tempo indeterminado 
dos monitores, software para o controle das tiras totalmente em 
português, baterias para reposição e treinamento aos profissio-
nais de saúde e usuários. A codificação dos monitores deve ser 
feita através de chip código. A licitante vencedora deverá 
fornecer em forma de comodato 120 monitores compatí-
veis para utilização das respectivas tiras 
Apresentação: embalagem com 50 tiras 
 

ACCU-CHECK 

330 

Tiras Abrasivas Eletrolíticas de Aço Inox, Granulação Mé-
dia, 150 x 2,5mm. 
Apresentação: embalagem com 12 unidades 
 

TDV 

331 

Tiras Abrasivas Eletrolíticas de Aço Inox, Granulação Mé-
dia, 150 x 4mm. 
Apresentação: embalagem com 12 unidades 
 

INJECTA 
 

332 

Touca Descartável Sanfonada PP 20, touca cirúrgica descar-
tável, confeccionado em material de fibras 100% de polipropi-
leno, tipo falso tecido ou similar, hipoalérgico, micro perfurado, 
permitindo ventilação adequada, com elástico em toda sua ex-
tensão, com gramatura de 20g/m², de fácil manuseio. Constar 
dados de identificação e procedência, nº do lote.   
Apresentação: embalagem com 100 unidades 
 

BEST FABRIL 
RM DESC 
RAYSEN 
DESCARPACK 
TALGE 
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333 

Tricresol Formalina Solução, solução desinfetante para ca-
nais radiculares. Constando externamente marca comercial, 
procedência de fabricação e validade mínima de 24 meses da 
data da entrega. 
Apresentação: frasco com 10ml 
 

BIODINAMICA 
S&L 

334 

Tubo de Látex Cirúrgico do tipo Garrote nº 200, fabricado 
com látex 100% puro, na cor âmbar, para uso em laboratórios e 
hospitais. Parede interna lisa e espessura uniforme, semi 
transparente e com alta flexibilidade, extrema resistência a tra-
ção. Suporta várias esterilizações a vapor (Autoclave). Resis-
tente a produtos químicos (característica da borracha natural). 
Isento de Aromas ou Perfumes. 
Apresentação: rolo com 15 metros. 
 

 

335 

Tubo de Silicone Hospitalar nº 203, 6 x 10mm, tubo de sili-
cone hospitalar, grau farmacêutico, não estéril, embalado indi-
vidualmente em sacos plásticos de polietileno e selados a 
quente. Rolo de 15 metros para oxigenioterapia. Superfície lisa, 
antiaderente, livre de odor e sem látex. Cumprem os requisitos 
da Norma ISSO 10993, como ensaios de citotoxicidade, sensi-
bilização dérmica, irritação, corrosão dérmica, toxicidade aguda 
sistêmica, compatibilidade sanguínea e hemodiálise. Estável a 
temperaturas extremas na faixa de: -20°C a 200°C. Passível de 
autoclavável por vapor úmido sob pressão até 127ºC. 
Apresentação: rolo com 15 metros 
 

BEST FABRIL 
RM DESC 
RAYSEN 
DESCARPACK 
TALGE 

336 

Tubo Extensor para Equipo de Infusão Parenteral, 40cm, 
extensão para equipo de infusão parenteral, atóxico, biocompa-
tível, em material resistente, maleável, transparente, estéril e 
apirogênico, descartável. Com conector luer, com tampa prote-
tora na extremidade e tampa sobressalente; calibre e conexões 
universais, adequadas que não permitam vazamentos; medin-
do no mínimo 40 cm. Embalagem unitária com abertura assép-
tica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data 
de esterilização, prazo de validade, número do lote e registro 
no Ministério da Saúde. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade 
 

BIODINAMICA 

337 

Umidificador para Oxigênio, tampa de nylon injetada, porca 
(conforme norma ABNT), adaptável em qualquer válvula regu-
ladora ou fluxometro de oxigênio. Tubo com borbulhador para 
permitir o arraste das partículas; Copo translúcido com indica-
ção de nível mínimo e máximo. Proporcionar o arraste da água 
colocada no recipiente, quando da passagem do fluxo de gás 
pelo líquido carregando as partículas para as vias aéreas.  
Embalado individualmente em saco plástico. 
Apresentação: frasco de 250ml 
 

PROTEC 
UNITEC 

338 
Válvula com Manômetro para Cilindro Manual de Oxigênio, 
com 1 manômetro do tipo CB CT Oxigênio. Escala de pressão 
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do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm²); Corpo em latão 
cromado; Conexões de entrada e saída em latão cromado; 
Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm²; Conexões de entrada 
e saída conforme normas ABNT NBR 11725 e 11906. Os ma-
nômetros para oxigênio devem trazer a seguinte inscrição: “não 
usar óleo ou graxa” nem mesmo para lubrificação. 
Apresentação: unidade 
 

339 

Vaselina Líquida, acondicionado em embalagem, original do 
fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de 
fabricação e validade estampada na embalagem. 
Apresentação: frasco com 1 litro 
 

SERRAQUIMICA 
FARMAX 

340 
Vaselina Sólida 
Apresentação: embalagem com 35g 
 

QUIMIDROL 
RIOQUÍMICA 

341 

Verniz com Flúor, com concentração mínima de 5,5%. 
Apresentação: frasco com 10ml 
 

DENTSPLY 
FLUORNIZ 
DURAFLUR 
FGM 

342 

Verniz Forrador de Cavidades, de secagem rápida para forro 
de cavidades e proteção das restaurações e silicato. 
Apresentação: frasco com 15ml 
 

CAVITINE 
SS WHITE 

343 

Vestimenta do Tipo Macacão com Estrutura Impermeável e 
Gramatura Mínima de 45g/m2, M, confeccionado em polipropi-
leno (não tecido) laminado, com filme de polietileno ou similar. 
Com costuras simples, forte e resistente. Na cor branca. Exce-
lente resistência a abrasão. Oferece proteção do tronco, mem-
bros superiores e inferiores do usuário. Com barreira inerente a 
partículas, micro-organismos e salpicos leves de líquidos não 
agressivos. O macacão tem aberturas em elástico para ajuste 
mais apertado nos punhos e tornozelos. Possui capuz acopla-
do com elástico ao redor da face, fechamento frontal por zíper. 
Não perde suas características técnicas com alta temperatura. 
Botas acopladas com sola de PVC. Apresentar registro na An-
visa e CA. 
Apresentação: unidade 
 

 

344 

Vestimenta do Tipo Macacão com Estrutura Impermeável e 
Gramatura Mínima de 45g/m2, G, confeccionado em polipropi-
leno (não tecido) laminado, com filme de polietileno ou similar. 
Com costuras simples, forte e resistente. Na cor branca. Exce-
lente resistência a abrasão. Oferece proteção do tronco, mem-
bros superiores e inferiores do usuário. Com barreira inerente a 
partículas, micro-organismos e salpicos leves de líquidos não 
agressivos. O macacão tem aberturas em elástico para ajuste 
mais apertado nos punhos e tornozelos. Possui capuz acopla-
do com elástico ao redor da face, fechamento frontal por zíper. 
Não perde suas características técnicas com alta temperatura. 
Botas acopladas com sola de PVC. Apresentar registro na An-
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visa e CA. 
Apresentação: unidade 
 

345 

Vestimenta do Tipo Macacão com Estrutura Impermeável e 
Gramatura Mínima de 45g/m2, XG, confeccionado em polipro-
pileno (não tecido) laminado, com filme de polietileno ou simi-
lar. Com costuras simples, forte e resistente. Na cor branca. 
Excelente resistência a abrasão. Oferece proteção do tronco, 
membros superiores e inferiores do usuário. Com barreira ine-
rente a partículas, micro-organismos e salpicos leves de líqui-
dos não agressivos. O macacão tem aberturas em elástico pa-
ra ajuste mais apertado nos punhos e tornozelos. Possui capuz 
acoplado com elástico ao redor da face, fechamento frontal por 
zíper. Não perde suas características técnicas com alta tempe-
ratura. Botas acopladas com sola de PVC. Apresentar registro 
na Anvisa e CA. 
Apresentação: unidade 
 

 

 
 


