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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 
 

PROCESSO Nº.: 140/2019 
EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 89/2019 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo e instrumentais 
odontológicos, destinados ao Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde, 
para um período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência (Anexo V). 
Razão Social: 
 
CNPJ: 
 
Inscrição Estadual: 
 
Sócio da Empresa: 
 
Endereço da Empresa: 
 
Bairro: 
 
Cidade: 
 
Estado: 
 
CEP: 
 
DDD – Telefone: 
 
DDD – Celular: 
 
DDD – FAX: 
 
E-Mail: 
 

 
______________________,______de________________de 2019. 

 
 
NOTA: 
Para formalização do interesse em participar desta licitação, a empresa deverá encaminhar, 
devidamente preenchido, o RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL,  para o setor de licitações, 
através do e-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br, ou pessoalmente, no endereço indicado 
neste Edital. O Município não se responsabilizará pelo Edital, anexos e demais informações, 
obtidos ou conhecidos de forma diversa ou em local diverso do disposto acima. A não remessa 
do presente Recibo exime a Pregoeira e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 89/2019 
 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI 
 
   

1 – Preâmbulo 
 
1.1 - O Município de Jandaia do Sul - PR, através da Pregoeira, nomeada pela 

Portaria nº. 004/2019, de 24 de janeiro de 2019, com a devida autorização expedida pelo Sr. 
Prefeito, BENEDITO JOSÉ PUPIO, e de conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2.002, Lei Federal nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, cuja 
aplicação é subsidiária, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 
147 de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e demais 
legislações aplicáveis, torna pública a realização de Licitação na modalidade “PREGÃO 
PRESENCIAL”, objetivando adquirir o objeto solicitado pelo Departamento de Saúde, referido 
no item 2, nas condições fixadas neste Edital e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo 
Menor Preço - VALOR UNITÁRIO POR ITEM. 

 
 

1.2 - HORÁRIO DE PROTOCOLO E SESSÃO  
 

1.2.1 - Os envelopes A e B deverão ser protocolados até às 08h20min, do dia 
16 de dezembro de 2019,  no Setor de Protocolo, localizado no Edifício sede da Prefeitura 
Municipal de Jandaia do Sul, sito à Praça do Café, nº. 22 – Centro. Por questão de 
organização, sugerimos que as empresas protocolem os envelopes com pelo menos dez 
minutos de antecedência do horário previsto.  

 
1.2.2 - A sessão pública terá início às 08h30min do dia 16 de dezembro de 

2019, com o credenciamento dos interessados em participar do certame, no Setor de 
Licitações, localizado no Edifício sede da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, sito à Praça 
do Café, nº. 22 – Centro. Documentos de credenciamento entregues após o horário previsto 
não serão aceitos pela Comissão. 

 

 
1.3 – A abertura dos envelopes de propostas será após o credenciamento e o 

início da disputa de preços dar-se-á em seguida à verificação das propostas. 
 
1.4 - Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se fará 

nos dias subseqüentes à data de abertura, sempre obedecendo aos horários de funcionamento 
de expediente da Prefeitura Municipal. 
 
2 – Objeto 
 

2.1 – A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual 
aquisição de material de consumo e instrumentais odontológicos, destinados ao Pronto 
Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde, para um período de 12 (doze) meses, 
conforme Termo de Referência (Anexo V). 

2.2 - As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação serão 
suportadas pelos recursos constantes no orçamento municipal do exercício de 2019/2020.  
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2.3 – O Edital e demais documentos pertinentes à licitação em apreço poderão 

ser adquiridos no site do município: www.jandaiadosul.pr.gov.br, no link: Processos de 
Licitações. Para formalização do interesse em participar desta licitação, a empresa deverá 
encaminhar, devidamente preenchido, o RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL,  para o setor de 
licitações, através do e-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br, ou pessoalmente, no endereço 
indicado neste Edital. O Município não se responsabilizará pelo Edital, anexos e demais 
informações, obtidos ou conhecidos de forma diversa ou em local diverso do disposto acima. A 
não remessa do presente Recibo exime a Pregoeira e Equipe de Apoio da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 

 
3 – Condições de Participação na Licitação. 

 
3.1 – Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a 

todas as exigências deste edital, EXCLUSIVAMENTE enquadrados como MICROEMPRESA – 
ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 
conforme Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações.  

 
  3.2 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam 
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal n. 8.666/93. 

 
3.3 – Na presente licitação é vedada à participação de empresas em consórcio. 
  
3.4 – Somente será admitida a participação neste certame, de empresas que 

explorem o ramo de atividade objeto desta licitação. 
 

4 – Do Credenciamento 
 

4.1 - No horário e local indicado será aberta a sessão do Pregão, iniciando-se 
com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  

 
4.1.1 – As licitantes deverão entregar os documentos necessários ao 

Credenciamento, separadamente dos envelopes A e B, em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação 
pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio. 

 
4.1.2 - Em hipótese alguma serão abertos os envelopes A ou B 

antecipadamente caso os documentos de credenciamento estejam anexos ao conteúdo dos 
mesmos. 
 
  4.2 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual e alterações; ou do Ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores e alterações; ou da Inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício e alterações; ou Decreto de 
autorização em se tratando empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
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atividade assim o exigir, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

a1) O Contrato Social ou outro ato constitutivo deverá vir acompanhado de 
todas as alterações ou ser CONSOLIDADO. 

 
b) CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, ou do CARTÓRIO 

DE REGISTRO CIVIL (conforme o caso) emitida dentro do período correspondente aos 60 
(sessenta) dias anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes, sob pena de não 
aceitabilidade. 

c) Quando for o caso, Procuração com firma reconhecida por instrumento 
público ou particular do representante de pessoa jurídica, da qual constem poderes específicos 
para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame (sugestão Anexo VI). 

 
d) documento oficial de identificação que contenha foto do representante legal 

ou do procurador. 
 
e) Declaração de Comprovação do Enquadramento como Microempresa – ME, 

Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI (Anexo VII), 
assinada pelo sócio gerente ou pelo contador responsável da empresa, na forma prevista no 
art. 3º da Lei Complementar nº.123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações,  como condição 
de participação. Esta declaração poderá ser dispensada desde que conste seu enquadramento 
de ME/EPP ou MEI na Certidão Simplificada da Junta Comercial. 

   
4.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 

credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
  4.4 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará 
a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira. 
 

4.5 – A falta de comprovação de poderes para representar a empresa licitante 
não gera o afastamento da licitação, mas impede a oferta de lances verbais e a apresentação 
dos recursos decorrentes das decisões da Pregoeira, pois essa manifestação, sob pena de 
decadência desse direito, deve ser feita imediata e motivadamente, no momento em que a 
Pregoeira declara o vencedor do certame. O edital não pode obrigar que o licitante envie nesse 
ato representante legal. A sua ausência gera as mesmas conseqüências, quando, embora 
presente, o representante não comprove essa condição. 

 
4.6 - Serão aceitas propostas via correio ou outros serviços de entrega, desde 

que recebidas em envelope lacrado com entrega devidamente protocolada, dentro dos prazos 
previstos no presente Edital. Será de total responsabilidade da proponente qualquer extravio 
que possa ocorrer com o envelope, bem como atraso no seu recebimento pelo (a) Pregoeiro 
(a). Fora dos envelopes A e B deverão também ser enviados os documentos constantes do 
item 4.2 ( letras a, b, d, e) e 5.1. 

 
5 – Forma de Apresentação da DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; da Proposta e dos Documentos de Habilitação. 
   

5.1 – A DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO de acordo com o modelo estabelecido no Anexo I ao Edital deverá ser 
apresentada fora dos Envelopes A e B. A referente declaração foi instituída para evitar 
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eventual oferta de preços incompatíveis, sem garantia de que serão honrados por falta de 
condições de habilitação.  
 
  5.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser entregues 
separadamente em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, na data e horário previsto 
no preâmbulo deste Edital, devendo ser devidamente protocolados na seguinte forma: 
   

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 89/2019 
ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇO 
PROPONENTE: ______(nome da empresa) 
CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ENDEREÇO: 
EMAIL: __________TELEFONE:______ 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 89/2019 
ENVELOPE B – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ______(nome da empresa) 
CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ENDEREÇO: 
EMAIL: __________TELEFONE:______ 
 
5.3 - A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a eliminação da empresa 

do processo licitatório. 
 
5.4 – A proposta de preços deverá ser apresentada: 
 
a) em uma via impressa no MODELO PADRÃO DE PROPOSTA (Anexo II), 

acompanhada da DECLARAÇÃO (Anexo II–A), dentro do envelope. 
 

OU 
 

b) em uma via impressa por MEIO DO SISTEMA DIGITAL acompanhada da 
DECLARAÇÃO (Anexo II–A) e do PEN DRIVE contendo a proposta em planilha eletrônica 
(este será devolvido após a inserção dos dados no sistema de Pregão), dentro do 
envelope. 

 
5.4.1 – A proposta deverá ser redigida com clareza em língua portuguesa, salvo 

quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras 
ou entrelinhas, devidamente datada e assinada por representante legal da empresa licitante. 

 
5.4.2 - Solicita-se às empresas participantes que, preferencialmente, escolham 

a opção 5.4, letra b, preenchendo sua proposta POR MEIO DO SISTEMA DIGITAL, para 
agilizar os trabalhos durante o processamento do pregão. 

 
6 – Da Proposta de Preços (envelope A) 
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6.1 - A “Proposta de Preços” (modelo anexo II ou digital com pen drive) 
deverá vir acompanhada da DECLARAÇÃO (modelo II-A) e conter os seguintes elementos: 

 
a) razão social, CNPJ e endereço completo; 
b) número do Pregão ou do Processo; 
c) descrição do(s) objeto(s) da presente licitação, em conformidade com as 
especificações do item 2.1 deste edital, ou seja:  
 

“Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo 
e instrumentais odontológicos, destinados ao Pronto Atendimento 
Municipal e Unidades Básicas de Saúde, para um período de 12 
(doze) meses, conforme Termo de Referência (Anexo V).” 
 

d) os preços UNITÁRIOS e totais dos itens, expressos em algarismos (R$), 
devendo ter apenas duas casas após a vírgula; 
e) a MARCA e as especificações dos produtos; 
f) prazo mínimo da validade da proposta de 12 (doze) meses; 
g) prazo de execução de 12 (doze) meses. 

 
6.1.1 - A proposta de preços deverá vir acompanhada da Declaração (modelo II-

A), sendo que a não apresentação da mesma ocasionará na desclassificação da proponente. 
   

6.2 - Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer 
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, não cabendo desistência 
da proposta. 

6.3 - Na elaboração da proposta deverão estar inclusos todos os custos, dentre 
estes, todas as despesas de pessoal, com frete, seguros, impostos, taxas, encargos e demais 
despesas indispensáveis à execução do objeto da presente licitação. 

 
7 – Do Julgamento das Propostas 

 
7.1 – Para julgamento será adotado o critério de Menor Preço - VALOR 

UNITÁRIO DO ITEM, observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste 
Edital. 

7.2 - Em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão 
considerados os primeiros.  

 
7.3 - A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 

Edital; 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes; 
c) as propostas que apresentarem preço acima do estipulado como valor 

máximo, sendo considerado o valor máximo as importâncias (UNITÁRIAS E TOTAIS) 
constante do Termo de Referência (Anexo V), ou com preços manifestamente inexeqüíveis. 

 
7.4 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas 

das demais licitantes. 
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7.5 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 
lances, com observância dos seguintes critérios: 
 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela; 

 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até no 
máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. 
 

7.6 – Com o objetivo de evitar a desclassificação da proposta, é importante que 
as licitantes preencham suas propostas de acordo com o modelo apresentado no Anexo II. 
 
8 – Dos Lances 
 

8.1 – Os lances serão ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM. 
 
8.2 – Aberta a etapa competitiva (sessão pública), as licitantes poderão 

encaminhar lances exclusivamente por meio de seus representantes credenciados. 
 
8.3 – A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior 
preço e os demais em ordem decrescente de valor. 

 
8.4 – Em caso de empate, o programa selecionará a posição na ordenação de 

lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa 
da ordem de lances. 

 
8.5 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço. 
 
8.6 - Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido em primeiro lugar. 
 
8.7 – A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeira, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas. 

 
8.8 – A etapa de lances será encerrada, quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances. 
   

8.9 – A Pregoeira poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para 
que seja obtido o melhor desconto exeqüível. 

 
8.10 - Declarada encerrada a fase de lances e ordenadas as propostas, o 

pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e ao preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
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8.11 - Se a proposta do primeiro classificado for aceita, o pregoeiro deverá abrir 
o respectivo envelope de documentação, para confirmar as condições habilitatórias, consoante 
as exigências deste Edital. 

 
8.12 - Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, o licitante será 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 

  8.13 – Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito, ou 
se a licitante vencedora desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a 
proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a sua habilitação, 
na ordem de classificação, segundo o critério de menor preço e assim sucessivamente até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
 

8.14 – Ocorrendo a hipótese anterior, a Pregoeira poderá ainda negociar com a 
licitante, no sentido de se obter maior desconto. 

 
9 – Da Habilitação 
 

9.1 – O envelope B “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos 
a seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
    

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da 
Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  

 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 

apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 

apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei. 

 
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A de 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 
1943. 

 
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
g) Declaração (Anexo III).  
 
h) Licença para funcionamento do estabelecimento expedida pela 

Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalada; 
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i) Comprovação de Autorização de Funcionamento (AFE) da licitante, 
com situação ativa, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para 
correlatos e/ou saneantes, conforme o caso.  

9.2 – Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 
ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou por cópia, desde que acompanhadas dos 
originais para conferência pela Pregoeira ou membro da equipe de apoio. 

 
9.3 – No caso de não constar prazo de validade nas certidões exigidas por este 

Edital, somente serão aceitas àquelas expedidas com até 60 (sessenta) dias da data de 
realização da licitação. 

 
9.4 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos 

fiscais emitidos via internet, poderão ser sanados na Sessão Pública de processamento do 
Pregão, mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. A 
administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 
no momento da verificação.  

9.5 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta de 
acordo com o Edital e seus anexos, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado, devendo 
instruir o processo com vistas a possíveis penalidades. 

 
9.6 - A comprovação de regularidade fiscal das Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual somente será exigida para efeito de 
assinatura do contrato e/ou ARP. 

 
9.7 - As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores 

Individuais, por ocasião da participação em certames licitatórios, DEVERÃO APRESENTAR 
TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE 
REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição (certidões positivas e 
vencidas). 

 
9.8 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do 

Microempreendedor, da Micro ou Pequena Empresa, será assegurado o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis prorrogável por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

 
9.9 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na 
Lei nº. 8.666/93 e Lei nº. 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato e/ou ARP, ou revogar a 
licitação. 

 
10 – Impugnação do Ato Convocatório 
 

10.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão, 
qualquer interessado poderá solicitar esclarecimento, requerer providências ou impugnar o ato 
convocatório do PREGÃO. 
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10.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida a Pregoeira, e 
conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a 
denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e e-mail para 
contato, devendo ser protocolada no Setor de Protocolo do Município, no endereço indicado no 
preâmbulo deste Edital, no horário de expediente, ou encaminhada por e-mail ao endereço 
eletrônico: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br.  

 
10.3. A impugnação será julgada em até 01 (um) dia útil, a contar da data do 

seu recebimento e a resposta será publicada no site do município, www.jandaiadosul.pr.gov.br, 
no link Licitações.  

 
10.4. Não será conhecida impugnação interposta vencido o respectivo prazo 

legal.  
 
10.5. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
 

11 – Recursos 
 
11.1 – No final de sessão de lances, após cada lote ou item, a ausência de 

manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 
adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 

 
11.2 – Os licitantes que pretenderem recorrer deverão manifestar-se, 

motivadamente, juntar e protocolar documentos no prazo de três dias úteis, ficando a demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata 
dos autos. 

11.3 – O recurso deverá ser protocolado no Setor de Protocolo do Município, no 
endereço indicado no preâmbulo deste Edital, no horário de expediente, ou encaminhada por 
e-mail ao endereço eletrônico: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br. 

 
11.4 – O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 
 
11.5 – Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente. 
 
11.6 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.7 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor 
e homologará o procedimento licitatório. 

 
12 – Da Ata de Registro de Preços 

 
12.1 – Nas licitações POR LOTE o Licitante declarado vencedor deverá 

apresentar a Pregoeira, no prazo máximo de 48 horas após o encerramento deste Pregão, 
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nova proposta escrita proporcionalmente ao preço final proposto, observando o disposto 
no item 6, em conformidade com o anexo II deste edital, de acordo com o valor adjudicado. 

 
12.2 - Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, o Município 

de Jandaia do Sul poderá monitorar o valor dos produtos através de cotações, e rever os 
preços registrados a qualquer tempo, em decorrência de sua REDUÇÃO, convocando o 
fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo aos praticados no mercado. 

 
12.3 - Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 

compromisso assumido e o Município convocará os demais fornecedores visando igual 
oportunidade de negociação. 

  
12.4 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços oriunda desta licitação 

é de 12(doze) meses, eventuais prorrogações serão incluídas, conforme o inciso III do § 3º do 
art. 15 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

 
  12.5 – Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado, 
para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, assinar e retirar a Ata ou 
instrumento equivalente, adaptado à proposta vencedora.  
   

12.6 – Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante 
adjudicatária deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação. 
   

12.7 – Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou não 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, a Pregoeira 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, negociando diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
13 - Do Contrato 

 
13.1 - Na presente licitação, os contratos advindos da Ata de Registro de 

Preços serão substituídos pelas Notas de Empenho emitidas, quando da entrega e/ou 
execução do objeto.  

 
14 – Fornecimento e/ou Execução 
 

14.1 - O objeto da presente licitação deverá ser entregue conforme Termo de 
Referência (Anexo V), em até 05 (cinco) dias, no(s) local(is) e horário(s) definido pelo 
Departamento de Saúde. 

 
15 – Pagamento e Equilíbrio Econômico Financeiro 

 
  15.1 – O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 

30(trinta) dias após a entrega e/ou execução do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal 
que deverá ser emitida em nome do MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL – CNPJ Nº. 
75.771.204/0001-25, juntamente com a Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e 
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos Perante a Justiça do Trabalho, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. As 
notas e documentos fiscais deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura. 
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15.2 - Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados nas 

autorizações de fornecimento/empenhos, para liberação do respectivo pagamento. Em caso de 
divergência, o fornecedor deverá substituir a nota no prazo 24(vinte e quatro) horas. A Nota 
fiscal deverá vir acompanhada das respectivas requisições emitida pelo Departamento de 
Saúde/Departamento de Saúde. 

 
15.3 - As Notas Fiscais/Faturas correspondentes serão discriminativas, 

devendo constar o número do Pregão e da Ata de Registro de Preços, não apresentar 
rasuras e/ou entrelinhas e estar de acordo com o Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009 
(emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, independentemente da atividade econômica 
exercida). 

 
15.4 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa 

a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária.  

 
15.5 - O preço proposto para o objeto será reajustado quando houver 

comprovação por parte do fornecedor de que o serviço/produto cotado sofreu aumento de 
preços. 

15.6 – Na hipótese acima mencionada poderá ser restabelecida a relação que 
as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do Fornecedor e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial. 

 
15.7 – A detentora do Registro de Preços somente terá os preços reajustados 

(aumentados), após solicitar formalmente a Administração Municipal, o restabelecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro junto ao Órgão Gerenciador, com os devidos comprovantes, 
dentre os quais obrigatoriamente nota fiscal de compra do produto na época da apresentação 
da proposta comercial desta licitação ou, no caso de justificada impossibilidade, da época do 
primeiro fornecimento e nota atual posterior ao aumento, ambas do mesmo fornecedor para 
posterior análise por parte do Município. 

 
 15.8 – Caso o preço do objeto sofra redução (decréscimo), será também 

efetuado o reequilíbrio econômico financeiro, devendo também neste caso o Fornecedor 
apresentar notas fiscais comprobatórias dessas ocorrências (última anterior ao reajuste e 
primeira posterior ao reajuste). 

 
15.9 - Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo 

processamento necessário, a detentora da Ata se obriga em fornecer, a cada ocorrência de 
majoração ou redução, todos os documentos necessários a ser utilizado no realinhamento dos 
preços. Sendo de responsabilidade exclusiva da detentora do registro o fornecimento dos 
documentos comprobatórios dessas ocorrências. 
 

15.10 - Os preços atualizados poderão ser praticados após Apostilamento ou 
Termo. 
 
16 - Do Recebimento 
 

16.1 - O objeto da presente licitação será recebido nos termos do Art. 73, da lei 
8.666/93 e de acordo com o Decreto Municipal nº. 7.003, de 03 de outubro de 2019. 
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17 - Da Gestão e Fiscalização  
 

17.1 - Para promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das 
condições estipuladas na ARP, na forma do artigo 67, da Lei nº. 8.666, de 21.06.93 o gestor e 
o fiscal deverão seguir a Portaria Municipal nº. 48, de 28 de maio de 2019, e ainda:  

 
a) propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades 

previstas na ARP e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pelo 
Fornecedor;  

 
b) encaminhar o fato à deliberação superior para a adoção das medidas 

corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de 
prejuízo ao erário.  

 
17.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade do Fornecedor, pelos danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros, 
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos;  

17.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Órgão 
Gerenciador, não elide nem diminui a responsabilidade da empresa Fornecedora quanto ao 
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. 

 
18 – Penalidades e Sanções Administrativas 
 
  18.1 – O licitante que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços 
injustificadamente, falhar ou fraudar a sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja proferida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, além de 
outras cominações legais. 
 

18.2 – A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços sujeitará 
o FORNECEDOR às seguintes penalidades: 

 
I – advertência, quando a gravidade da inexecução da Ata de Registro de 

Preços não justificar a imposição de penalidade mais grave. 
 
II – multa, nas seguintes hipóteses e graduações: 
a) pelo atraso na execução do objeto deste Pregão, multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado, independentemente de 
eventual rescisão contratual, a critério da Administração, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei 
nº. 8.666, de 1993; 

b) pela rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços pelo Fornecedor, sem 
justa causa, o que caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, multa de 50% 
(cinqüenta por cento) sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado; 

c) pelo descumprimento das demais condições fixadas no Edital e na Ata de 
Registro de Preços e não abrangida pelas alíneas anteriores, multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do objeto ofertado, para cada evento, devidamente atualizado, 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
CNPJ: 75771204/0001-25 

Praça do Café, 22 – Jandaia do Sul – PR - CEP 86.900-000 

Fone: (043) 3432.9250  

E-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br 

 

 

independentemente de eventual rescisão contratual, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) 
do valor total do objeto ofertado. 

 
18.3 – As atualizações das multas serão feitas com base no IGP-M (FGV). 
 
18.4 – As multas serão descontadas dos pagamentos no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, contados da data de publicação do ato de punição, ou ainda, quando for o caso, 
poderão ser cobradas judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 86 da Lei nº. 8.666/93. 

 
18.5 – Das penalidades de que tratam a Lei, cabe recurso ou pedido de 

reconsideração, conforme o caso. 
 
18.6 – Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo 

administrativo e sem a devida motivação. 
 
18.7 – As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas se ocorrer caso 

fortuito ou força maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade competente do 
Município. 

18.8 – Para a aplicação das penalidades previstas, a Contratada/Fornecedor 
será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da notificação. 

 
18.9 – As penalidades previstas são independentes entre si, podendo as multas 

serem aplicadas cumulativamente com as demais sanções, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

 
18.10 – No caso de aplicação cumulativa de sanções, o Ordenador de Despesa 

do município ao decidir, fará a devida fundamentação para aplicação das sanções cumuladas. 
 
18.11 – O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 

5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
 
18.12 – Após a aplicação de qualquer penalidade, o município comunicará por 

escrito à Contratada/Fornecedor e providenciará a publicação no Órgão Oficial do Município, 
constando o fundamento legal da punição. 

 
19 - Do Cancelamento do Registro de Preço 

 
19.1 - O preço registrado decorrente deste Pregão poderá ser cancelado de 

pleno direito no todo ou em parte, nas situações previstas na Minuta da Ata de Registro de 
Preços (Anexo IV). 

 
19.2 - O aceite ou aprovação do(s) produto(s)/serviço(s) pelo Município de 

Jandaia do Sul não exclui a responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade 
ou qualidade do(s) produto(os)/serviço(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas 
neste edital e seus anexos, verificadas posteriormente, garantindo – se ao Município as 
faculdades previstas no art.18 da Lei nº8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

 

20 - Da Fraude e da Corrupção  
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20.1 – O Órgão Gerenciador e/ou o futuro Fornecedor devem observar e fazer 
observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual.  

20.1.1 - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 
processo de licitação ou na execução de contrato;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;  

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, 
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 
processo licitatório ou afetar a execução do contrato;  

e) “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, 
com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 
Edital e atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção.  

20.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por 
prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em 
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação 
ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

  
20.3 - Considerando os propósitos dos itens acima, o Órgão Gerenciador e/ou o 

futuro Fornecedor concorda e autoriza que, o Município, e/ou na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.  
 
21 – Disposições Gerais 

 
21.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante 

vencedor, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de 
transcrição. 

 
21.2 – O proponente, ao participar da presente licitação, expressa 

automaticamente concordância aos termos deste Edital. 
 
21.3 – É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação: 
a) a promoção de diligência a esclarecer ou complementar a instrução do 

Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato 
da sessão pública; 

b) revelar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para 
fins de habilitação e classificação do proponente, desde que sejam irrelevantes, não 
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prejudicando o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos 
da licitação; 

c) convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura 
necessários ao entendimento de suas propostas. 

 
21.4 – Fica assegurado ao Município de Jandaia do Sul o direito de, no 

interesse da Administração, revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 
21.5 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e ou documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.6 – Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
21.7 - Quando todos licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, conforme Art. 48, Parágrafo 3º 
da Lei nº. 8.666/93. 

 
21.8 – O proponente que vier a ser contratado fica obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor de cada contrato ou outro instrumento hábil derivado da 
ata de Registro de Preços, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes, que poderão reduzir o limite indicado. A existência de preços registrados não obriga a 
administração celebrar contratos que dela poderá advir.    

 
21.9 – Se alguma data marcada ou de fim de contagem de prazos coincidir com 

decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a realização 
de qualquer procedimento, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil 
subseqüente. 

 
21.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, em ambos os casos, só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura de Jandaia do Sul. 

 
21.11 – As normas que disciplinam este pregão serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da futura contratação. 

 
21.12 - Como condição para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o 

licitante vencedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de 
habilitação, bem como assim para o recebimento dos pagamentos relativos ao material/serviço 
fornecido e aceitos em toda a vigência. 

 
21.13 – As demais condições serão observadas na Minuta da Ata de Registro 

de Preços (Anexo IV).  
 
21.14 – Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para 

atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão 
prestados quando, solicitados formalmente a Pregoeira, sito à Praça do Café, nº. 22, Centro – 
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CEP 86.900-000 – FONE (0xx43) 3432-9250, de segunda a sexta-feira nos horários das 8 às 
11 horas e das 13 às 17 horas ou através do e-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br.  
 
22 – Anexos do Edital 
 

22.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento as Requisitos de 

Habilitação; 
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo II-A – Declaração Integrante da Proposta; 
Anexo III – Declaração; 
Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo V – Termo de Referência; 
Anexo VI – Modelo de Procuração; 
Anexo VII – Modelo de declaração de comprovação do enquadramento como 

Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - 
MEI. 

 
Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, 03 de dezembro de 2019. 

 
 
 
  

BENEDITO JOSÉ PUPIO 
- Prefeito – 
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

    

   A empresa ...................................................................., inscrita no 

CNPJ/MF nº. ................................, sediada à.............................................................................., 

por intermédio de seu representante ou responsável legal o(a) Sr(a). 

................................................................. portador(a), da Carteira de Identidade nº. 

.............................. e do CPF nº. ..........................., DECLARA, sob as penas da Lei que reúne 

todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

 

__________________, em ________ de ________ 

 
Assinatura : 
Nome: 
(do Representante legal ou procurador da empresa proponente) 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
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(RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO) 

ANEXO II 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Local e Data.............................................. . 

 
Edital de Pregão Presencial nº. 89/2019 – Processo: 140/2019 

 
 

Descrição do Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo e 
instrumentais odontológicos, destinados ao Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas 
de Saúde, para um período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência (Anexo V). 
 
Item Quantidade 

Estimada 
Especificação Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Prazo de 
validade/ 
execução 

MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO 
1 20 PCT Abaixador de língua de madeira - 

Embalagem com 100 unidades. 
   12 meses 

2 30 UNID Acabamento e Polimento de Resina 
Composta - pontas de silicones 
abrasivos utilizadas em diferentes 
processos de polimento inicial, 
polimento final e alto brilho em resinas 
de nano partículas, micro híbridas ou 
de micropartículas. Embalagem com: 
04 silicones abrasivos de granulação 
fina + 04 silicones abrasivos de 
granulação extrafina, nos formatos: 
Disco; Chama e Taça. 

   12 meses 

3 25 UNID Adesivo dentinário - agente de união 
multiuso. Primer e adesivo em um só 
frasco; Solvente à base de água e 
álcool: não evapora como a acetona; 
alto rendimento com frasco de 6g.  
Adesivo com nanotecnologia: contém 
cargas que proporcionam uma 
excelente adesão à dentina e ao 
esmalte. Adesivo com 10% em peso 
de carga. Devido ao pequeno 
tamanho da carga, não é necessário 
agitar o frasco antes do uso. Exclusiva 
tampa flip top: evita desperdício 
podendo ser manuseado apenas com 
uma mão. Embalagem com 5,6 ml 

   12 meses 

4 70 GL Água destilada - Água quimicamente 
pura para uso em autoclave 
Embalagem com 5 litros 

   12 meses 

5 20 CX Agulha gengival longa - Agulhas de 
aço inoxidável, de alta flexibilidade o 
que impede a quebra, com ponta 
trifacetado com paredes ultrafinas e 
siliconizadas. Com calibre de 27gr, 
código de cor amarelo, cubo métrico 
tipo de cor azul, val idade de 5 anos, 
esterilização EtO  Indicadda para 
aplicação de anestesia condutiva e de 
infiltração. Caixa com 100 unidades. 
27Gx13/8 (0,40x35 mm) Rosca interna 
universal para seringas de carpule. 
Estojo plástico protetor. Lacre de 
segurança que garante esterilidade.  

   12 meses 
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Certificado pelo INMETRO 
6 35 CX Agulha gengival curta – Agulhas de 

aço inoxidável, de alta flexibilidade o 
que impede a quebra, com ponta, com 
trifacetado com paredes ultra-finas e 
siliconizadas. Com calibre de 30gr, 
código de cor verde, cubo imperial tipo 
de cor branco, validade de 5 anos, 
esterilização EtO  Indicadda para 
aplicação de anestesia condutiva e de 
infiltração. Caixa com 100 unidades. 
30Gx13/16 (0,30x21mm) Rosca 
interna universal para seringas de 
carpule. Estojo plástico protetor. Lacre 
de segurança que garante 
esterilidade.  Certificado pelo 
INMETRO 

   12 meses 

7 80 UNID Álcool etílico hidratado 70º INPM – 
desinfetante hospitalar para 
superfícies fixas. Embalagem com 1 
litro 

   12 meses 

8 200 PCT Algodão em roletes - produzidos a 
partir de seleção de fibras naturais de 
puro algodão, que asseguram 
qualidade, maciez e alto poder de 
absorção. Pacote com 100 

   12 meses 

9 20 CX Babador Descartável – tamanho 30 x 
40 cm, uma camada de celulose 100% 
virgem super absorvente e uma 
camada de filme de polietileno atóxico 
que impede passagem de líquedo. 
Pacote com 100 unidades com 
dimensão 30x40 cm. 

   12 meses 

10 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1012 – 
FG – Produzidas em aço inoxidável de 
alta resistência e com grãos de 
diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o 
preparo de chanfros, biseis 
regularização de margens cavo-
superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em 
restaurações dentárias. Haste com 
listra branca. Alta rotação. Embaladas 
c/ 1 unidade com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote 
gravado na haste. 

   12 meses 

11 20 UNID Broca Diamantada Esférica 1012 HL 
– FG - Produzidas em aço inoxidável 
de alta resistência e com grãos de 
diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o 
preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-
superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em 
restaurações dentárias. Haste com 
listra branca. Alta rotação. Embaladas 
c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote 
gravado na haste. 

   12 meses 

12 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1013 – 
FG - Produzidas em aço inoxidável de 
alta resistência e com grãos de 
diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o 
preparo de chanfros, biseis, 

   12 meses 
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regularização de margens cavo-
superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em 
restaurações dentárias. Haste com 
listra branca. Alta rotação. Embaladas 
c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote 
gravado na haste. 

13 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1014 – 
FG – Produzidas em aço inoxidável de 
alta resistência e com grãos de 
diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o 
preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-
superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em 
restaurações dentárias. Haste com 
listra branca. Alta rotação. Embaladas 
c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote 
gravado na haste. 

   12 meses 

14 20 UNID Broca Diamantada Esférica 1014 HL 
– FG – Produzidas em aço inoxidável 
de alta resistência e com grãos de 
diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o 
preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-
superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em 
restaurações dentárias. Haste com 
listra branca. Alta rotação. Embaladas 
c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso Lote 
gravado na haste. 

   12 meses 

15 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1015 – 
FG – Produzidas em aço inoxidável de 
alta resistência e com grãos de 
diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o 
preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-
superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em 
restaurações dentárias. Haste com 
listra branca. Alta rotação. Embaladas 
c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote 
gravado na haste. 

   12 meses 

16 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1016 – 
FG – Produzidas em aço inoxidável de 
alta resistência e com grãos de 
diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o 
preparo de chanfros, biseis 
regularização de margens cavo-
superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em 
restaurações dentárias. Haste com 
listra branca. Alta rotação. Embaladas 
c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote 
gravado na haste. 

   12 meses 

17 20 UNID Broca Diamantada Esférica 1016 HL 
– FG – Produzidas em aço inoxidável 
de alta resistência e com grãos de 

   12 meses 
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diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o 
preparo de chanfros, biseis 
regularização de margens cavo-
superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em 
restaurações dentárias. Haste com 
listra branca. Alta rotação. Embaladas 
c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote 
gravado na haste. 

18 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1019 – 
FG – Produzidas em aço inoxidável de 
alta resistência e com grãos de 
diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o 
preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-
superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em 
restaurações dentárias. Haste com 
listra branca. Alta rotação. Embaladas 
c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso Lote 
gravado na haste. 

   12 meses 

19 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1022 – 
FG – Produzidas em aço inoxidável de 
alta resistência e com grãos de 
diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o 
preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-
superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em 
restaurações dentárias. Haste com 
listra branca. Alta rotação. Emb c/ 1 
unidade com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote 
gravado na haste. 

   12 meses 

20 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1023 – 
FG - Produzidas em aço inoxidável de 
alta resistência e com grãos de 
diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o 
preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-
superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em 
restaurações dentárias. Haste com 
listra branca. Alta rotação. Emb c/ 1 
unidade com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote 
gravado na haste. 

   12 meses 

21 30 UNID Broca Diamantada 1031 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

22 30 UNID Broca Diamantada 1032 – FG -    12 meses 
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Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

23 30 UNID Broca Diamantada 1033 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

24 30 UNID Broca Diamantada 1034 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

25 30 UNID Broca Diamantada 1035 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

26 30 UNID Broca Diamantada 1042 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. 

   12 meses 

27 30 UNID Broca Diamantada 1043 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 

   12 meses 
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natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. 

28 30 UNID Broca Diamantada 1045 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

29 30 UNID Broca Diamantada 1046 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade 
com garantia total de esterilização 
para o primeiro uso. Lote gravado na 
haste. 

   12 meses 

30 30 UNID Broca Diamantada 1061 –  FG  - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

31 30 UNID Broca Diamantada 1062 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

32 30 UNID Broca Diamantada 1063 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 

   12 meses 
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São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

33 30 UNID Broca Diamantada 1064 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização 
demargens cavo-superficiais, paredes 
e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

34 30 UNID Broca Diamantada 1090 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso.. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

35 30 UNID Broca Diamantada 1091 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

36 30 UNID Broca Diamantada 1092 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

37 30 UNID Broca Diamantada 1093 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 

   12 meses 
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margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

38 30 UNID Broca Diamantada 1094 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

39 30 UNID Broca Diamantada 1095 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

40 30 UNID Broca Diamantada 1332 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

41 30 UNID Broca Diamantada 1333 – FG – 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

42 30 UNID Broca Diamantada 1342 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 

   12 meses 
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esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

43 30 UNID Broca Diamantada 1343 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

44 30 UNID Broca Diamantada 2068 – 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com 
garantia total de esterilização para o 
primeiro uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

45 30 UNID Broca Diamantada 2137 F – FG – 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e 
polimento de resina composta. Haste 
com listra vermelha. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

46 30 UNID Broca Diamantada 2137 FF – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e 
polimento de resina composta. Haste 
com listra amarela. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

47 30 UNID Broca Diamantada 2135 F – FG- 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e 
polimento de resina composta. Haste 
com listra vermelha. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

48 30 UNID Broca Diamantada 2135 FF – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e 
polimento de resina composta. Haste 

   12 meses 
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com listra amarela. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

49 20 UNID Broca Diamantada 3072 – FG – 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de 
chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e 
operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. 
Haste com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

50 10 UNID Broca Diamantada 3168 – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e 
polimento de resina composta. Haste 
com listra branca. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

51 30 UNID Broca Diamantada 3168 F – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e 
polimento de resina composta. Haste 
com listra vermelha. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

52 30 UNID Broca Diamantada 3168 FF – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e 
polimento de resina composta. Haste 
com listra amarela. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

53 30 UNID Broca Diamantada 3195 F – FG – 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e 
polimento de resina composta. Haste 
com listra vermelha. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

54 30 UNID Broca Diamantada 3195 FF – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e 
polimento de resina composta. Haste 
com listra amarela. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 
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55 30 UNID Broca Diamantada 3118 F – FG – 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e 
polimento de resina composta. Haste 
com listra vermelha. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

56 30 UNID Broca Diamantada 3118 FF – FG - 
Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante 
natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e 
polimento de resina composta. Haste 
com listra amarela. Alta rotação. 
Embaladas c/ 1 unidade com garantia 
total de esterilização para o primeiro 
uso. Lote gravado na haste. 

   12 meses 

57 30 UNID Broca carbide para CA nº1/2 
idealizada para a abertura e preparo 
de todos os tipos de cavidade feitas 
de carbonato de tungstênio precisão 
balanceada, com desempenho livre de 
vibração, corte suave, rápido e limpo, 
reduzindo o calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

58 30 UNID Broca carbide para CA nº1 
idealizada para a abertura e preparo 
de todos os tipos de cavidade feitas 
de carbonato de tungstênio precisão 
balanceada, com desempenho livre de 
vibração, corte suave, rápido e limpo, 
reduzindo o calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

59 30 UNID Broca cabide para CA nº2 idealizada 
para a abertura e preparo de todos os 
tipos de cavidade feitas de carbonato 
de tungstênio precisão balanceada, 
com desempenho livre de vibração, 
corte suave, rápido e limpo, reduzindo 
o calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

60 30 UNID Broca cabide para CA nº3 idealizada 
para a abertura e preparo de todos os 
tipos de cavidade feitas de carbonato 
de tungstênio precisão balanceada, 
com desempenho livre de vibração, 
corte suave, rápido e limpo, reduzindo 
o calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

61 30 UNID Broca cabide para CA nº4 idealizada 
para a abertura e preparo de todos os 
tipos de cavidade feitas de carbonato 
de tungstênio precisão balanceada, 
com desempenho livre de vibração, 
corte suave, rápido e limpo, reduzindo 
o calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

62 30 UNID Broca carbide para CA nº5 
idealizada para a abertura e preparo 
de todos os tipos de cavidade feitas 
de carbonato de tungstênio precisão 
balanceada, com desempenho livre de 
vibração, corte suave, rápido e limpo, 
reduzindo o calor de atrito. Embalada 

   12 meses 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
CNPJ: 75771204/0001-25 

Praça do Café, 22 – Jandaia do Sul – PR - CEP 86.900-000 

Fone: (043) 3432.9250  

E-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br 

 

 

individualmente 
63 30 UNID Broca carbide para CA nº6 

idealizada para a abertura e preparo 
de todos os tipos de cavidade feitas 
de carbonato de tungstênio precisão 
balanceada, com desempenho livre de 
vibração, corte suave, rápido e limpo, 
reduzindo o calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

64 30 UNID Broca carbide para CA nº8 
idealizada para a abertura e preparo 
de todos os tipos de cavidade feitas 
de carbonato de tungstênio precisão 
balanceada, com desempenho livre de 
vibração, corte suave, rápido e limpo, 
reduzindo o calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

65 30 UNID Broca Cirúrgica Zekrya 23mm – FG 
- Indicada como auxiliar em cirurgias 
orais (siso incluso, remoção de osso, 
etc). Produzida em aço carbide com 
ponta ativa (0,8mm de diâmetro). 
Possui formato tronco-cônico. Na cor: 
prata. Alta rotação. Caixa c/ 1 unidade 

   12 meses 

66 30 UNID Broca Cirúrgica Zekrya 28mm – FG 
- Indicada como auxiliar em cirurgias 
orais (siso incluso, remoção de osso, 
etc). Produzida em aço carbide com 
ponta ativa (0,8mm de diâmetro). 
Possui formato tronco-cônico. Na cor: 
prata. Alta rotação. Caixa c/ 1 unidade 

   12 meses 

67 30 UNID Broca cirúrgica, haste longa nº. 701 
- broca em aço carbide para uso em 
cirurgias odontológicas. Caixa c/ 1 
unidade 

   12 meses 

68 30 UNID Broca cirúrgica, haste longa nº. 702 
- broca em aço carbide para uso em 
cirurgias odontológicas. Caixa c/ 1 
unidade 

   12 meses 

69 30 UNID Broca carbide FG Cirúrgica nº 701C 
- idealizada para a abertura e preparo 
de todos os tipos de cavidade, 
fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-
ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte 
suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

70 30 UNID Broca carbide FG Cirúrgica nº 702C 
- idealizada para a abertura e preparo 
de todos os tipos de cavidade, 
fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-
ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte 
suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

71 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 
01 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, 
fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-
ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte 
suave, rápido e limpo, reduzindo o 

   12 meses 
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calor de atrito. Embalada 
individualmente 

72 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 
02 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, 
fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-
ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte 
suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

73 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 
03 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, 
fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-
ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte 
suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

74 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 
170 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, 
fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-
ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte 
suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

75 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 
700 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, 
fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-
ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte 
suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

76 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 
701 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, 
fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-
ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte 
suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

77 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 
702 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, 
fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-
ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte 
suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada 
individualmente 

   12 meses 

78 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 
330 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, 
fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-

   12 meses 
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ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte 
suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada 
individualmente 

79 10 UNID Cariostático - solução de Diamino 
Fluoretado  de prata  30% em meio 
amoniacal. Promove o fortalecimento 
da estrutura de esmalte pela formação 
de Fluoreto de Cálcio e Fosfato de 
Prata, através de sua reação com a 
estrutura dentária.  Embalagem: 
frasco com 5 ml . 

   12 meses 

80 10 CX Cimento Forrador de Hidróxido de 
Cálcio - Composto de hidróxido de 
cálcio, radiopaco e auto endurecivel, 
biocompativel, bacteriostático não 
contem eugenol, indicado como 
protetor sob materiais restauradores, 
cimentos e outros materiais de base. 
Embalagem: Caixa c/ 01 pasta base 
13g e 01 pasta catalisadora 11 g , 1 
bloco de mistura. 

   12 meses 

81 60 CX Cimento Restaurador de Ionômero 
de Vidro – cimento de presa rápida 
que possui comprovada adesão ao 
esmalte e à dentina e propriedades 
anticariogênica. Indicado para 
tratamento de ART e restauração em 
dentes decíduos. Com CE 
(Certificação Européia). Apresentado 
em embalagem: caixa com 01 pote de 
pó (10g), 01 frasco de líquido (8ml), 01 
medidor de pó. 

   12 meses 

82 20 UNID Cimento Restaurador de Ionômero 
de Vidro (líquido)  – líquido utilizado 
na formação do cimento de ionômero 
de vidro. Embalado em frasco com 8g. 

   12 meses 

83 15 CX Cimento Restaurador Provisório – 
Indicada para restaurações 
temporárias de longa espera (até 2 
anos), para forramento de cavidades 
sob restaurações e para uso em 
odontopediatria e odontogeriatria, 
devido à sua facilidade e rapidez de 
manipulação e suas propriedades 
sedativas.  Embalagem caixa: com 01 
frasco do pó com 38 gramas + 01 
frasco do liquido com 15 ml. 

   12 meses 

84 40 PCT 
 

Condicionador dental - para 
condicionamento do esmalte e dentina 
melhorando a adesão dos materiais 
restauradores ao dente, de cor 
azulada e consistência em gel, acido 
fosfórico na concentração 37%. 
Embalagem com 3 em seringas com 
2.5 ml. 

   12 meses 

85 1500 CONJ. Conjunto de Saúde Bucal – cada 
conjunto contendo: 01 escova dental 
infantil, 01 fio dental de 25 metros, 01 
creme dental de 50 gramas 

   12 meses 

86 10 UNID Condicionador poliacrílico – na 
concentração de 11,5% para remoção 
da lama dentinária dispersa, de cor 
azulada e consistência em gel. 
Embalagem: Frasco com 10 ml. 

   12 meses 

87 10 CX Cunha de madeira - indicadas para    12 meses 
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uso geral, em procedimentos 
restauradores com a função mecânica 
de adaptar a matriz e/ou afastar 
dentes adjacentes, sem necessidade 
de recortes ou ajustes, garantem a 
fixação das matrizes, proporcionando 
restaurações livres de excesso 
subgengival com perfeito contorno. 
Caixa c/ 100 cunhas Interdentais 
sortidas e  coloridas. 

88 10 UNID Curativo Alveolar – Curativo de ação 
cicatrizante, anestésica, 
antiinflamatória e antimicrobiana. 
Indicado como uma barreira física 
após as extrações dentárias, 
conferindo proteção, pois age como 
um tampão alveolar moldável, 
evitando a contaminação das paredes 
ósseas. Embalagem com 10g. 

   12 meses 

89 30 UNID Clorexidina 2% - Solução para uso 
tópico, anti-séptico com atividade 
antibacteriana. Indicado para 
desinfecção de preparos cavitários, 
anti-sepsia das mãos do profissional, 
do pessoal auxiliar, na anti-sepsia 
extra-oral prévia em áreas que 
sofrerão intervenção cirúrgica, das 
superfícies e instrumentos. 
Embalagem  fraco com 100 ml. 

   12 meses 

90 10 LITRO Clorexidina 0,12% - Solução bucal 
Auxilia no combate a formação da 
placa bacteriana dental, no controle da 
gengivite e mau hálito.  Utilizado sob 
orientações de um dentista. Sem 
álcool. Sem Corante. 
Odontologicamente Testado e 
aprovado. Eficaz contra 
microorganismos. Validade 24 meses. 
Embalagem com 1 litro. 

   12 meses 

91 50 UNID Creme Dental - Com flúor, embalado 
em tubo plástico de 90 gramas. 

   12 meses 

92 20 CX Discos de lixa sortido com suporte 
flexível e mandril, sem partes 
metálicas na superfície do disco 
Indicado para acabamento e 
polimento de restaurações em resina. 
São discos de lixa flexíveis, 
disponíveis em 4 granulações e nos 
tamanhos de 8 e 12 mm de diâmetro. 
Dotados de sistema de encaixe rápido 
que facilita seu acoplamento ao 
mandril. Os discos são fabricados sem 
o centro metálico na superfície ativa, 
prevenindo danos às restaurações. 
Caixa c/  56 discos de lixa divididos 
em 4 granulações (grossa, média, fina 
e extra fina) com diâmetros de 8 e/ou 
12mm, 1 mandril 

   12 meses 

93 20 LITRO Detergente enzimático - Limpador 
enzimático para limpeza e remoção de 
resíduos orgânicos de artigos e 
instrumentos médico-hospitalar ou 
odontológico. Com e enzimas: 
Enzimas protease, amilase e lipase. 
Embalagem – 1 litro. 

   12 meses 

94 10 UNID Eugenol - material obtido através do 
Óleo de Cravo; líquido amarelo claro; 

   12 meses 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
CNPJ: 75771204/0001-25 

Praça do Café, 22 – Jandaia do Sul – PR - CEP 86.900-000 

Fone: (043) 3432.9250  

E-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br 

 

 

solúvel no álcool, clorofórmio, éter e 
em óleos; praticamente insolúvel na 
água. Apresenta qualidade 
analgésica, antisséptica e balsâmica, 
antinflamatória e cicatrizante.  
Embalagem: Frasco com 10 ml. 

95 1500 UNID Escova dental infantil - Escova 
dental infantil, cerdas de nylon macias, 
com 4 fileiras de tufos, contendo 28 
tufos de cerdas, aparadas 
uniformemente e arredondadas na 
mesma altura, cabo reto, medindo 
15cm, 

   12 meses 

96 1500 UND Escova dental adolescente - Cerdas 
de nylon macias / médias, com 4 
fileiras de tufos, contendo 34 tufos, 
aparadas uniformemente e 
arredondadas, cabo reto, anatômico, 
com empunhadura, medindo cerca de 
17 cm, em polipropileno atóxico 

   12 meses 

97 10 PCT Extirpa Nervos Sortido - instrumento 
em aço, farpado, pré-esterilizado para 
canais mais amplos e retos; Com 
21mm de comprimento; Utilização 
manual. Indicado para remoção da 
polpa ou nervo. Pacote c/ unidades de 
tamanhos variados. 

   12 meses 

98 80 UNID Escova de Robinson plana - 
escovas com cerdas de náilon, 
extremidade plana na cor branca e 
haste para CA. Indicada para pré-
polimento de resina, podendo ser 
utilizada com pasta de polimento.  
Embalada individualmente. 

   12 meses 

99 25 CX. Esponja  de fibrina - Esponja 
hemostática obtida de gelatina 
liofilizada.  Esterilizadas e embaladas 
em blister individual. Sem contra 
indicações, sem riscos de intolerância, 
reabsorvível pelo organismo. 
Especialmente indicada nas cirurgias 
odontológicas devido ao seu grande 
poder hemostático e cicatrizante. 
Caixa com 10 unidades( blister). 

   12 meses 

100 5 UNID Evidenciador de placa bacteriana – 
solução - Utilizado para evidenciar a 
presença das placas bacterianas. Sua 
fórmula contendo fucsina básica 
auxilia na visualização da placa.  
Embalagem: Frasco c/ 10 ml. 

   12 meses 

101 300 UNID Fio dental - Fio de poliamida com 
cera mineral e aroma. Embalagem 
com 25m 

   12 meses 

102 10 UNID Fio dental - Fio de poliamida com 
cera mineral e aroma. Embalagem 
com 100 metros 

   12 meses 

103 40 CX Fio de sutura de seda 3.0 agulhado 
- fio de seda trançado de origem 
animal, cor preta montado com 
agulha. Utiliza agulha cirúrgica 
ATRALOC (feitas de aço inoxidável de 
alta qualidade, tratados termicamente 
(têmpera); são temperadas, de forma 
a resistir Ao dobramento sem quebrar; 
as pontas cônicas são afiladas e 
contornadas, para facilitar a passagem 
nos tecidos;com pontas ou margens 

   12 meses 
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cortantes afiadas; recebem um 
polimento químico, de forma a permitir 
que a agulha penetre e prossiga 
através do tecido com resistência 
mínima; estrias longitudinais 
encontradas de forma a aumentar a 
estabilidade da agulha no porta-
agulhas; a ligação da agulha ao 
material da sutura segura, de forma 
que a agulha não se separe do fio em 
condições normais de uso) Indicada 
para o uso em aproximação ou ligação 
de tecidos macios, agulha triangular 
1/2cir, agulha 1,7 cm . Caixa com 24 
unidade. 

104 12 CX Fio de sutura de seda 4.0 agulhado 
- fio de seda trançado de origem 
animal, cor preta montado com 
agulha. Utiliza agulha cirúrgica 
ATRALOC (feitas de aço inoxidável de 
alta qualidade, tratados termicamente 
(têmpera); são temperadas, de forma 
a resistir Ao dobramento sem quebrar; 
as pontas cônicas são afiladas e 
contornadas, para facilitar a passagem 
nos tecidos;com pontas ou margens 
cortantes afiadas; recebem um 
polimento químico, de forma a permitir 
que a agulha penetre e prossiga 
através do tecido com resistência 
mínima; estrias longitudinais 
encontradas de forma a aumentar a 
estabilidade da agulha no porta-
agulhas; a ligação da agulha ao 
material da sutura segura, de forma 
que a agulha não se separe do fio em 
condições normais de uso) Indicada 
para o uso em aproximação ou ligação 
de tecidos macios, agulha triangular 
1/2cir, agulha 1,7 cm . Caixa com 24 
unidade. 

   12 meses 

105 06 UNID Fio Retrator Nº0 fino - Fio para 
afastamento gengival. Feito de 100% 
algodão tricotado. Não impregnado, 
podendo ser embebido em solução 
hemostática de livre escolha. Com 
poder hidrofílico, promovendo 
afastamento gengival. Indicado para 
retração gengival em vários 
procedimentos dentais. Apresentação: 
unidade com 250 cm 

   12 meses 

106 06 UNID Fio Retrator Nº00 Extra Fino - Fio 
para afastamento gengival. Feito de 
100% algodão tricotado. Não 
impregnado, podendo ser embebido 
em solução hemostática de livre 
escolha. Com poder hidrofílico, 
promovendo afastamento gengival. 
Indicado para retração gengival em 
vários procedimentos dentais. 
Apresentação: unidade com 250 cm 

   12 meses 

107 20 UNID Fixador de radiografias - Indicado 
para a fixação da imagem na película 
de filme. Embalagem com 500ml. 
Pronto uso. Revelação manual 

   12 meses 

108 10 UNID Formocresol - material para 
mumificação da polpa dental. 

   12 meses 
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Composição: Formaldeído, ácido 
crescílico e veículo. Utilizado como 
curativos de demora em endodontia. 
Atua como bactericida e ação 
hemostática. Embalagem c/ 1 fr. c/ 10 
ml. 

109 10 UNID Flúor com verniz - Fluoreto de Sódio 
5% em solução de resinas naturais. 
Têm a capacidade de aumentar a 
resistência do esmalte e promover a 
sua remineralização.   Para a 
prevenção de cáries em crianças e 
adultos, prevenção de cáries 
recorrentes (ou marginais), prevenção 
do desenvolvimento de cáries; 
prevenção de cáries de fóssulas e 
fissuras (oclusal); prevenção de outras 
desmineralizações no esmalte; 
tratamento de lesões incipientes da 
cárie.  Embalagem c/ 10ml + 01 
Solvente c/ 10ml. Registro na Anvisa 

   12 meses 

110 20 UNID Flúor gel -  Produto indicado para a 
prevenção da doença cárie. Gel 
neutro transparente, com agradável 
sabor menta, sem corantes, grau de 
viscosidade adequado, devido à sua 
tixotropia, para utilização com ou sem 
moldeiras. Registro Anvisa . 
Embalagem:Frasco com 200 ml. 

   12 meses 

111 100 PCT Gaze 13 Fios - Compressa de gaze 
hidrófila produzidas de fio de algodão, 
macio e absorvente. C/ oito camadas 
e cinco dobras e acabamento lateral 
em toda extensão. Alto poder de 
absorção, 100% algodão,´esterilizavel 
a gás óxido de etileno, autoclave ou 
raios gama sangue, secreção líquida e 
assepsia, curativo e outros.   Pacotes 
com 500 unid 

   12 meses 

112 30 PCT Gorro descartável sanfonado - 
Confeccionada em TNT.    Pacote com 
100 unidades 

   12 meses 

113 05 PCT Gorro descartável com amarras - 
Confeccionada em TNT.    Pacote com 
100 unidades 

   12 meses 

114 200 PCT Guardanapo de papel - 100% de 
fibras celulósicas. Pacotes com 50 un. 

   12 meses 

115 10 UNID Hidróxido de Cálcio PA - Indicado 
como medicação curativa intracanal e 
solução para irrigação de canais 
radiculares. Estimula a formação de 
dentina reparadora, aumentando sua 
espessura e proporcionando maior 
proteção ao tecido pulpar. 
Embalagem: um frasco c/ 10g. 

   12 meses 

116 30 UNID Hipoclorito de Sódio 1% - 
Desinfetante hospitalar para 
superfícies fixas. Hipoclorito de sódio 
1% - 10.000 ppm. Embalagem com 1 
litro 

   12 meses 

117 02 CX Lâmina para bisturi nº11 - Produzida 
em aço carbono, esterilizada por 
radiação Cobalto 60.  Embalagem 
individual de material aluminizado com 
absorvente de umidade na parte 
intena.   Caixa com 100 un. 

   12 meses 
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118 02 CX Lâmina para bisturi nº12 - Produzida 
em aço carbono, esterilizada por 
radiação Cobalto 60.  Embalagem 
individual de material aluminizado com 
absorvente de umidade na parte 
intena.   Caixa com 100 un. 

   12 meses 

119 02 CX Lâmina para bisturi nº15 - Produzida 
em aço carbono, esterilizada por 
radiação Cobalto 60.  Embalagem 
individual de material aluminizado com 
absorvente de umidade na parte 
intena.   Caixa com 100 un. 

   12 meses 

120 10 CX Lima endodontica tipo kerr 1ª Série 
(15-40) 21 mm - Lima manual de alta 
flexibilidade em aço inoxidável com 
secção transversal quadrangular, com 
ângulo de corte aberto e torção de 18 
a 20 espirais, com comprimento de 
21mm. 1ª série. Tamanho: 15 a 40 
(sortidas). Caixa c/6 unidades. 

   12 meses 

121 10 CX Lima endodontica tipo kerr 1ª Série 
(15-40) 25 mm - Lima manual de alta 
flexibilidade em aço inoxidável com 
secção transversal quadrangular, com 
ângulo de corte aberto e torção de 18 
a 20 espirais, com comprimento de 
25mm. 1ª série. Tamanho: 15 a 40 
(sortidas). Caixa c/6 unidades. 

   12 meses 

122 10 CX Lima endodontica tipo Kerr n° 08 - 
21 mm - Lima manual de alta 
flexibilidade em aço inoxidável com 
secção transversal quadrangular, com 
ângulo de corte aberto e torção de 18 
a 20 espirais, com comprimento de 
21mm Série especial.Tamanho: 8. 
Caixa c/ 6un. 

   12 meses 

123 10 CX Lima endodontica tipo Kerr n°10 - 
21 mm - Lima manual de alta 
flexibilidade em aço inoxidável com 
secção transversal quadrangular, com 
ângulo de corte aberto e torção de 18 
a 20 espirais, com comprimento de 
21mm Série especial.Tamanho: 10. 
Caixa c/ 6un. 

   12 meses 

124 100 UNID Luva Cirurgica Estéril nº 6.5 - 
produto confeccionado com Látex de 
borracha natural com textura na 
extremidade dos dedos para melhor 
aderência. Esterilizadas (radiação 
gama), lubrificada com pó 
Bioabsorvível atóxico e de uso único. 
Formato anatômico De uso único Emb 
com um Par. Tamanho 6.5 

   12 meses 

125 100 UNID Luva Cirurgica Estéril nº 7.0. - 
produto confeccionado com Látex de 
borracha natural com textura na 
extremidade dos dedos para melhor 
aderência. Esterilizadas (radiação 
gama), lubrificada com pó 
Bioabsorvível atóxico e de uso único. 
Formato anatômico De uso único Emb 
com um Par. Tamanho 7.0 

   12 meses 

126 100 CX Luvas para procedimento M - luvas 
de procedimento de látex ideal para 
procedimentos não cirúrgicos. Seu 
material é perfeito para exames e 
procedimentos em geral, fornecendo 

   12 meses 
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uma ótima proteção tanto para a o 
profissional, quanto para a saúde do 
paciente. Qualidade na matéria prima 
e processo rigoroso de fabricação. O 
produto passa por um rigoroso 
controle de qualidade, visando sempre 
a resistência e segurança. Fabricada 
em látex (borracha natural). Com pó 
bio absorvível. Superfície lisa. 
Ambidestra. Não estéril. Tamanhos M; 
Largura da palma: 70-79 mm. 
Comprimento: mínimo 240 mm. Cx c/ 
100 un (50 pares) 

127 150 CX Luvas para procedimento P - 
Fabricada com Látex de borracha 
natural, não estéril, na cor creme, com 
bainha no punho; 
Ambidestras e superfície 
Lisa;Tamanho: Largura da palma: 70-
79 mm. Comprimento: Mínimo 240 
mm. Tem a finalidade de cobrir as 
mãos para evitar o contato direto com 
o paciente e desta maneira previne 
possíveis contaminações. Talcadas 
com Pó Bioabsorvível atóxico. Caixa 
com 100 unidades/ 50 pares 

   12 meses 

128 200 CX Luvas para procedimento XP - 
Fabricada com Látex de borracha 
natural, não estéril, na cor creme, com 
bainha no punho; 
Ambidestras e superfície 
Lisa;Tamanho: Largura da palma: 70-
79 mm. Comprimento: Mínimo 240 
mm. Tem a finalidade de cobrir as 
mãos para evitar o contato direto com 
o paciente e desta maneira previne 
possíveis contaminações. Talcadas 
com Pó Bioabsorvível atóxico. Caixa 
com 100 unidades/ 50 pares 

   12 meses 

129 100 CX Máscara com elástico Tripla – 
confeccionada com duas camadas 
(TNT), possui filtro Meltblow e clip 
nasal. 100% em polopropilino, atóxica, 
nao inflamável e nao estéril, de uso 
único.  Caixa com 50 un. 

   12 meses 

130 20 UNID Matriz metálica - Confeccionada de 
aço inoxidável. Promove o contorno 
proximal, sendo rígida o suficiente 
para não se descolar durante a 
condensação do material. medidas 
0,05mmx5mmx50cm. 

   12 meses 

131 10 UNID Matriz metálica - Confeccionada de 
aço inoxidável. Promove o contorno 
proximal, sendo rígida o suficiente 
para não se descolar durante a 
condensação do material. Medidas 
0,05mmx7mmx50cm. 

   12 meses 

132 60 CX Micro pincel - aplicadores 
descartáveis confeccionados em haste 
flexível e minúsculas fibras são 
utilizados para transferir soluções e 
líquidos, tais como, colas, selantes, 
forradores cavitários, ácidos, fluoretos, 
entre outros para o local de aplicação 
sem absorver e perder os mesmos. 
Emb. caixa c/ 100 unidades extra-fine 
(1.0 mm – 1/16 de gota). Cor verde 

   12 meses 
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133 15 UNID Obturador Provisório - Indicado para 
restaurações provisórias, durante os 
procedimentos endodônticos Possui 
cura, através da saliva.Previne a micro 
infiltração por fluídos orgânicos e 
bactérias do meio bucal. Embalagem: 
pote com 20g 

   12 meses 

134 20 UNID Óleo para lubrificação - Para 
lubrificação interna de turbinas, 
micromotores, antes de cada ciclo de 
esterilização. Fabricado com Óleo 
Mineral Atóxico de baixa viscosidade.  
Não contém Cloro Flúor Carbono. 
Fácil aplicação. Sua Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ) é de n°: 393/10.   
Embalagem:Frasco com 200 ml. 

   12 meses 

135 20 PCT Papel Carbono para Articulação - 
indicado para registro dos contatos 
oclusais nos procedimentos de ajuste 
de restaurações, peças protéticas e 
superfícies dentais. Embalagem com 
12 folhas de papel carbono. 

   12 meses 

136 30 RL Papel Grau Cirúrgico - 
150mmx100mts – emba produzidas 
com papel grau cirúrgico e filme 
laminado Poliéster/Propileno. Papel p/ 
esterilização em autoclave. 

   12 meses 

137 25 RL Papel Grau Cirúrgico - 
200mmx100mts – emb produzidas 
com papel grau cirúrgico e filme 
laminado Poliéster/Propileno. Papel p/ 
esterilização em autoclave. 

   12 meses 

138 25 RL Papel Grau Cirúrgico - 
250mmx100mts – emb produzidas 
com papel grau cirúrgico e filme 
laminado Poliéster/Propileno. Papel p/ 
esterilização em autoclave. 

   12 meses 

139 40 RL Papel Grau Cirúrgico - 50mmx100 
mts - emb produzidas com papel grau 
cirúrgico e filme laminado 
Poliéster/Propileno, papel para 
esterilização em autoclave. 

   12 meses 

140 20 RL Papel Grau Cirúrgico - 80mmx100 
mts - emb produzidas com papel grau 
cirúrgico e filme laminado 
Poliéster/Propileno, papel para 
esterilização em autoclave. 

   12 meses 

141 40 PCT Papel toalhas - papel toalhas 
interfolhadas com 2 dobras, macia, 
com poder de absorção.  Embaladas 
em pacotes  com 1000 unidades 

   12 meses 

142 06 UNID Paramonoclorofenol canforado - 
material para desinfecção de canal 
radicular, com aproximadamente 30% 
de paramonoclorofenol e 70% de 
cânfora em q.s.p.  Embalagem  c/ 1 
frasco c/ 20ml. 

   12 meses 

143 06 UNID Paramonoclorofenol c/ furacin - 
material para desinfecção de canal 
radicular com propriedades 
antissépticas do fenol e do cloro 
potencializada pela ação da 
nitrofurazona. Embalagem c/ 1 frasco 
c/ 20ml. 

   12 meses 

144 15 UNID Pasta profilática - indicada para    12 meses 
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utilização em procedimentos de 
limpeza, remoção de detritos, 
manchas placas bacterianas e 
polimento. Composição: Água, 
Espessante, Lauril Sulfato, Carbonato 
de Cálcio,Pedra Pomes e Aroma 
Artificial. Embalagem: Frasco com 90 
g 

145 10 UNID Pedra Pomes - Abrasivo empregado 
na limpeza e polimento do esmalte 
dentário, amálgama e resina acrílica. 
Embalagem: Frasco com100 g. 

   12 meses 

146 03 CX Película radiografica periapical - 
medindo 3 cm / 4 cm,simples, plana, 
com imagem de boa qualidade.   
Revestimento externo impermeável, 
com cantos arredondados, formando 
um conjunto flexível.  Caixa com 150 
un. 

   12 meses 

147 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos – Cor A1B – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco. . Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor A1B 

   12 meses 

148 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos – Cor A1D – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco. . Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor A1D 

   12 meses 

149 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos – Cor A1E– 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco. . Apresenta excelente 

   12 meses 
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polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor A1E 

150 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos  – Cor A2B – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco. . Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor A2B 

   12 meses 

151 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos  – Cor A2D – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco. . Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor A2D 

   12 meses 

152 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos – Cor A2E – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco. . Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor A2E 

   12 meses 

153 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos – Cor A3.5B – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 

   12 meses 
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Radiopaco. . Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor A3.5B 

154 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos – Cor A3B – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco. . Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor A3B 

   12 meses 

155 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos – Cor A3D – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco. . Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor A3D 

   12 meses 

156 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos – Cor A3E – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco. . Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor A3E 

   12 meses 

157 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos – Cor A4B – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 

   12 meses 
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união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco. . Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor A4B 

158 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos – Cor A4D – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco. . Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor A4D 

   12 meses 

159 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos – Cor B1B – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco. . Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor B1B 

   12 meses 

160 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos – Cor B1E – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco.  Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor B1E 

   12 meses 

161 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos – Cor B2B – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 

   12 meses 
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Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco. Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor B2B 

162 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de 
Nanocompostos – Cor B2E – 
Material polimérico desenvolvido para 
ser usado em restaurações de dentes 
anteriores e posteriores. Constituídos 
por matriz orgânica (união dos 
monômeros: bis-GMA, UDMA, 
TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas 
de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e 
Zircônia com 4-11 nm) e agente de 
união (silano). Fotopolimerizável. 
Radiopaco.  Apresenta excelente 
polimento e brilho, alta propriedade 
mecânica. Acondicionado em seringas 
com 4g na Cor B2E 

   12 meses 

163 20 UNID Restaurador Fotopolimerizável para 
Dentes Posteriores Indicada para 
restaurações diretas e indiretas em 
dentes posteriores (classe I e II). 
Resina com carga inorgânica de 
zircônia\sílica, mais firme que outras 
Caracteristicas: radiopaca. excelente 
acomodação do material na cavidade: 
mais fácil de obter anatomia 
oclusal, ótima resistência ao desgaste, 
baixa contração de polimerização, 
facilita a reconstrução do ponto de 
contato em restaurações Classe II, 
menor incidência de sensibilidade pós-
operatória e menor infiltração marginal 
Rendimento: em média 20 
restaurações posteriores. Seringa com 
4g. Cor A3. 

   12 meses 

164 10 UNID 
 

Restaurador Fotopolimerizável 
Micro-hídrida - Resina composta 
micro-híbrida, universal, fluorescente, 
radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada 
capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para 
restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-
GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-
polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. 
Porcentagem de carga em volume: 
61%. Acondicionada em seringa com 
4g. Cor: OA2 

   12 meses 

165 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável 
Micro-hídrida - Resina composta 
micro-híbrida, universal, fluorescente, 
radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada 
capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para 
restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-
GMA, composta por vidro de bário 

   12 meses 
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alumínio fluoretado e partículas pré-
polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. 
Porcentagem de carga em volume: 
61%. Acondicionada em seringa com 
4g. Cor: OA3 

166 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável 
Micro-hídrida - Resina composta 
micro-híbrida, universal, fluorescente, 
radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada 
capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para 
restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-
GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-
polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. 
Porcentagem de carga em volume: 
61%. Acondicionada em seringa com 
4g.  Cor: OA3,5 

   12 meses 

167 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável 
Micro-hídrida - Resina composta 
micro-híbrida, universal, fluorescente, 
radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada 
capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para 
restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-
GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-
polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. 
Porcentagem de carga em volume: 
61%. Acondicionada em seringa com 
4g. Cor: A1 

   12 meses 

168 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável 
Micro-hídrida - Resina composta 
micro-híbrida, universal, fluorescente, 
radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada 
capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para 
restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-
GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-
polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. 
Porcentagem de carga em volume: 
61%. Acondicionada em seringa com 
4g. Cor: A2 

   12 meses 

169 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável 
Micro-hídrida - Resina composta 
micro-híbrida, universal, fluorescente, 
radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada 
capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para 
restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-
GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-
polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. 

   12 meses 
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Porcentagem de carga em volume: 
61%. Acondicionada em seringa com 
4g. Cor: A3 

170 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável 
Micro-hídrida - Resina composta 
micro-híbrida, universal, fluorescente, 
radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada 
capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para 
restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-
GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-
polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. 
Porcentagem de carga em volume: 
61%. Acondicionada em seringa com 
4g. Cor: A3,5 

   12 meses 

171 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável 
Micro-hídrida - Resina composta 
micro-híbrida, universal, fluorescente, 
radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada 
capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para 
restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-
GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-
polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. 
Porcentagem de carga em volume: 
61%. Acondicionada em seringa com 
4g. Cor: A4 

   12 meses 

172 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável 
Micro-hídrida - Resina composta 
micro-híbrida, universal, fluorescente, 
radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada 
capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para 
restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-
GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-
polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. 
Porcentagem de carga em volume: 
61%. Acondicionada em seringa com 
4g. Cor: B1 

   12 meses 

173 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável 
Micro-hídrida - Resina composta 
micro-híbrida, universal, fluorescente, 
radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada 
capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para 
restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-
GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-
polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. 
Porcentagem de carga em volume: 
61%. Acondicionada em seringa com 
4g.  Cor: B2 

   12 meses 
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174 20 UNID Revelador de radiografia – Indicado 
para revelação da imagem do exame 
na película de filme. Embalagem com 
500ml. Pronto uso. Revelação manual. 

   12 meses 

175 30 UNID Sabonete líquido - Sabonete 
cremoso anti-séptico, neutro. Sem 
perfumes e corantes. Ideal para 
situações onde é contra indicado o 
uso de perfumes e corantes. Ampla 
atividade anti-microbiana. Proporciona 
excelente poder de limpeza, 
hidratação e anti-sepsia. Embalagem 
com 1000 ml. 

   12 meses 

176 30 PCT Saco de lixo hospitalar de 30 LT –  
Saco para acondicionamento de 
resíduos sólidos hospitalares / 
infectantes, produzido em Polietileno 
de Alta Densidade (PEAD) Virgem. 
Perfeita resistência mecânica e 
proporcionando a opacidade 
necessária à aplicação, disponível na 
cor branco leitoso. A solda de fundo é 
de tipo estrela, contínua, homogênea 
e uniforme vedando completamente e 
não permitindo a perda do conteúdo 
durante o manuseio. Pacote c/ 100 
unid 

   12 meses 

177 30 UNID Selante fotopolimerizável para 
selamento de fóssulas e fissuras da 
face oclusal dos dentes.  Composição: 
Bis-GMA Uretano Modificado, 
Trietileno Glicol Di-Metacrilato, 
Barosilicato de Aluminio e Bário, Ester 
Tetracrilico Ácido Fosfórico, Fluoreto 
de Sódio, N-Metil Dietanolamina e 
Canforoquinona.   Seringa com 2 g.  
Cor: matizada 

   12 meses 

178 06 UNID Solução hemostática para uso 
tópico – Solução tópica a base de 
Cloreto de Alumínio indicada para 
pequenas cirurgias no controle de 
sangramento. 

   12 meses 

179 50 PC Sugador Endodôntico - indicado 
para sucção de líquidos durante os 
procedimentos odontológicos. Possui 
pontas e agulha de plástico maleável 
de fácil adaptação para o 

procedimento. Descartáveis. 

Embalados com 20unidades 

de cores sortidas 

   12 meses 

180 60 CX Sugador Cirurgico descartável 
esterilizado - Possui dois diâmetros 
de ponteiras (2,5 mm e 3 mm) e 
exclusiva curvatura do tubo que 
permite Permite a sucção em toda a 
região de cavidade bucal, auxiliando 
os procedimentos cirúrgicos. Caixa 
com 20 unidades 

   12 meses 

181 200 PCT Sugador descartável  - confecc. em 
PVC transparente e atóxico, c/ fio de 
aço, que garante a modelagem 
desejada.  Ponteira em PVC macio e 
atóxico. Pct c/ 40 un. 

   12 meses 

182 06 UNID Spray para teste de vitalidade 
pulpar. Composição: butano 
desodorizado, etanol, benzoato de 

   12 meses 
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sódio, água desmineralizada, essência 
mentol. Embalagem: Fr com 200 ml. 

183 50 UNID Taça Borracha Individual – CA - 
Taça de borracha para contra-ângulo. 
Utilizada para profilaxia dental. 
Embalagem c/ 1 unidade. 

   12 meses 

184 20 PCT Tiras Matriz de Poliéster - Matriz 
transparente para uso com resina 
composta. Pacote com 50 unidade 

   12 meses 

185 15 CX Tiras abrasiva de poliéster - 
utilizadas para acabamento proximal 
em restaurações de resinas 
compostas ionômero de vidro e 
cimento resinosos.Confeccionadas em 
poliéster abrasivo com nanopartículas 
com 4mm cada, com centro neutro, 
abrasividade média e fina em uma só 
tira. Cx c/ 150 un. 

   12 meses 

186 20 PCT Tira de lixa de aço 4 mm – Tiras 
abrasivas de aço inoxidável e óxido de 
alumínio, de fabricação alemã com 
grande poder de desgaste, 
flexibilidade e durabilidade.  Utilizadas 
para o acabamento e polimento de 
restauração dental, indicadas para 
todos os tipos de materiais 
restauradores. Pc c/ 12 tiras de 4 mm 

   12 meses 

187 06 UNID Tricresol Formalina - material para 
desinfecção de canal radicular que 
alia as propriedades do formaldeído 
com orto-Cresol (38 a 40% de 
formaldeído e 38 a 40% de cresol) 
Embalgem: Frasco com 10 ml. 

   12 meses 

188 06 UNID Vaselina sólida – isola o cimento de 
ionômero de vidro de fluidos bucais. 
Embalagem com 1 pote de 90g. 

   12 meses 

189 06 UNID Verniz forrador de cavidades - é um 
verniz cavitário utilizado como auxiliar 
no forramento e proteção do complexo 
dentina-polpa, nas restaurações, 
isolando-a térmica e quimicamente. 
Embalagens com 15 ml. 

   12 meses 

INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO 

190 05 KIT Abridor de boca plástico - Auxilia na 
abertura da boca do paciente, 
proporcionado maior conforto e 
facilitando o desempenho dos 
procedimentos odontológico 
Instrumento de encaixe entre a arcada 
superior e inferior do paciente 
promovendo maior conforto em 
manter a boca aberta por mais tempo, 
facilitando o desempenho do trabalho 
do profissional. Esterilizável em 
autoclave a 134°C. Embalagens com 
2 unidades. 

   12 meses 

191 05 UNID Alavanca Adulto Heidbrink Nº 1– 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 

   12 meses 
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Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

192 05 UNID Alavanca Adulto Heidbrink Nº 2 – 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

193 05 UNID Alavanca Adulto Heidbrink Nº 3 – 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

194 05 UNID Alavanca Adulto Apexo 301 – 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

195 05 UNID Alavanca Adulto Apexo 302 – 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 

   12 meses 
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martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

196 05 UNID Alavanca Adulto Apexo 303 – 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

197 05 UNID Alavanca Adulto Apical 301 – 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

198 05 UNID Alavanca Adulto Apical 302 - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

199 05 UNID Alavanca Adulto Apical 303 -    12 meses 
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instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

200 05 UNID Alavanca Adulto Apical 304 - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

201 05 UNID Alavanca Adulta Seldin 2 Reta - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

202 05 UNID Alavanca Adulta Seldin 1L 
Esquerdo - instrumento cirúrgico 
produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 
316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 
0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 
0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma 
ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado 
segundo as normas NBR ISO 
9001:2000 e Boas Práticas de 

   12 meses 
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Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em emb individuais, 
devidamente etiquetados, 
identificados c/ sua referência, lote e 
número de registro. 

203 05 UNID Alavanca Adulta Seldin 1R Direita - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

204 05 UNID Alveolotomo curvo - instrumento 
cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 
304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

205 05 UNID Aplicador de Hidróxido de Cálcio 
duplo - Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 420, em perfil 
octogonal com arestas bem definidas 
de diâmetro 5,5mm e serrilhado 
paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e 
eficiência na limpeza e manuseio; 
possui uma face lisa onde é feita a 
gravação (à laser) com a identificação 
do fabricante. A validade é de 10 anos 
e o número é cadastrado na ANVISA 

   12 meses 

206 03 UNID Afastador Minnesota - Indicado para 
afastar tecidos moles durante os 
procedimentos 
cirúrgicos.Caracteristicas: Não 
cortante; de material Aço Inox; 
Autoclavável. Embalagem com 1 
unidade 

   12 meses 

207 20 UNID Bandeja sem divisão – Altura: 10mm, 
Largura: 92mm, Comprimento: 225mm  
-  Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 304, com acabamento 
polido; gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante e o número 
é cadastrado na ANVISA 

   12 meses 
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208 05 UNID Brunidor nº 29 - Instrumento 
produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem 
definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no 
cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e 
manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. A validade 
é de 10 anos e o número é cadastrado 
na ANVISA. 

   12 meses 

209 30 UNID Cabo para espelho - instrumento 
cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 
304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

210 05 UNID Cabo de Bisturi nº 3 – 12,8cm - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

211 10 UNID Calcador FP 6335 nº 1 - Instrumento 
produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem 
definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no 
cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e 
manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. A validade 
é de 10 anos e o número é cadastrado 
na ANVISA 

   12 meses 

212 05 UNID Colgadura simples Inox – clips 
individual, fabricado em aço Inoxidável 
e indicado para prender películas 
radiograficas 

   12 meses 

213 10 UNID Cureta Gracey G3/G4 - Instrumento 
produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem 

   12 meses 
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definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no 
cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e 
manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. A validade 
é de 10 anos e o número é cadastrado 
na ANVISA. 

214 10 UNID Cureta Gracey G5/G6 - Instrumento 
produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem 
definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no 
cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e 
manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. A validade 
é de 10 anos e o número é cadastrado 
na ANVISA. 

   12 meses 

215 10 UNID Cureta Gracey  G7/G8 - Instrumento 
produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem 
definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no 
cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e 
manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. A validade 
é de 10 anos e o número é cadastrado 
na ANVISA. 

   12 meses 

216 10 UNID Cureta Gracey G11/G12 - 
Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 420, em perfil 
octogonal com arestas bem definidas 
de diâmetro 5,5mm e serrilhado 
paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e 
eficiência na limpeza e manuseio; 
possui uma face lisa onde é feita a 
gravação (à laser) com a identificação 
do fabricante. A validade é de 10 anos 
e o número é cadastrado na ANVISA. 

   12 meses 

217 10 UNID Cureta Gracey G13/G14 - 
Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 420, em perfil 
octogonal com arestas bem definidas 
de diâmetro 5,5mm e serrilhado 
paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e 
eficiência na limpeza e manuseio; 
possui uma face lisa onde é feita a 
gravação (à laser) com a identificação 
do fabricante. A validade é de 10 anos 
e o número é cadastrado na ANVISA. 

   12 meses 

218 10 UNID Cureta Gracey G17/G18 - 
Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 420, em perfil 
octogonal com arestas bem definidas 
de diâmetro 5,5mm e serrilhado 
paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e 
eficiência na limpeza e manuseio; 
possui uma face lisa onde é feita a 
gravação (à laser) com a identificação 

   12 meses 
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do fabricante. A validade é de 10 anos 
e o número é cadastrado na ANVISA. 

219 06 UNID Cureta Lucas - Instrumento produzido 
em aço inoxidável AISI 420, em perfil 
octogonal com arestas bem definidas 
de diâmetro 5,5mm e serrilhado 
paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e 
eficiência na limpeza e manuseio; 
possui uma face lisa onde é feita a 
gravação (à laser) com a identificação 
do fabricante. A validade é de 10 anos 
e o número é cadastrado na ANVISA. 

   12 meses 

220 10 UNID Cureta McCall 1/10 - Instrumento 
produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem 
definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no 
cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e 
manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. A validade 
é de 10 anos e o número é cadastrado 
na ANVISA. 

   12 meses 

221 10 UNID Cureta McCall 11/12 - Instrumento 
produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem 
definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no 
cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e 
manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. A validade 
é de 10 anos e o número é cadastrado 
na ANVISA. 

   12 meses 

222 10 UNID Cureta McCall 13/14 - Instrumento 
produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem 
definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no 
cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e 
manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. A validade 
é de 10 anos e o número é cadastrado 
na ANVISA. 

   12 meses 

223 10 UNID Cureta MacCall 15/16 - Instrumento 
produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem 
definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no 
cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e 
manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. A validade 
é de 10 anos e o número é cadastrado 
na ANVISA. 

   12 meses 

224 10 UNID Cureta MacCall 17/18 - Instrumento 
produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem 
definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no 
cabo que contribui para maior 

   12 meses 
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segurança e eficiência na limpeza e 
manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. A validade 
é de 10 anos e o número é cadastrado 
na ANVISA. 

225 20 UNID Escavador de dentina nº 5 - 
Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 420, em perfil 
octogonal com arestas bem definidas 
de diâmetro 5,5mm e serrilhado 
paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e 
eficiência na limpeza e manuseio; 
possui uma face lisa onde é feita a 
gravação (à laser) com a identificação 
do fabricante. A validade é de 10 anos 
e o número é cadastrado na ANVISA. 

   12 meses 

226 20 UNID Escavador de dentina nº 11 ½ - 
Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 420, em perfil 
octogonal com arestas bem definidas 
de diâmetro 5,5mm e serrilhado 
paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e 
eficiência na limpeza e manuseio; 
possui uma face lisa onde é feita a 
gravação (à laser) com a identificação 
do fabricante. A validade é de 10 anos 
e o número é cadastrado na ANVISA. 

   12 meses 

227 20 UNID Escavador de dentina nº 17 - 
Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 420, em perfil 
octogonal com arestas bem definidas 
de diâmetro 5,5mm e serrilhado 
paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e 
eficiência na limpeza e manuseio; 
possui uma face lisa onde é feita a 
gravação (à laser) com a identificação 
do fabricante. A validade é de 10 anos 
e o número é cadastrado na ANVISA. 

   12 meses 

228 20 UNID Escavador de dentina nº 17L – 
projetado com pescoço e ponta ativa 
de 4mm mais longos que o 
convencional, indicado para remoção 
de tecidos cariados em cavidades 
mais profundas. Instrumento 
produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem 
definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no 
cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e 
manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. A validade 
é de 10 anos e o número é cadastrado 
na ANVISA. 

   12 meses 

229 20 UNID Escavador de dentina nº 17L/18L – 
projetado com pescoço e ponta ativa 
de 4mm mais longos que o 
convencional, indicado para remoção 
de tecidos cariados em cavidades 
mais profundas. Instrumento 
produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem 

   12 meses 
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definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no 
cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e 
manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. A validade 
é de 10 anos e o número é cadastrado 
na ANVISA. 

230 10 UNID Esculpidor de Hollenback nº 3s - 
Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 420, em perfil 
octogonal com arestas bem definidas 
de diâmetro 5,5mm e serrilhado 
paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e 
eficiência na limpeza e manuseio; 
possui uma face lisa onde é feita a 
gravação (à laser) com a identificação 
do fabricante. A validade é de 10 anos 
e o número é cadastrado na ANVISA 

   12 meses 

231 10 UNID Esculpidor de Hollenback nº 3ss - 
Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 420, em perfil 
octogonal com arestas bem definidas 
de diâmetro 5,5mm e serrilhado 
paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e 
eficiência na limpeza e manuseio; 
possui uma face lisa onde é feita a 
gravação (à laser) com a identificação 
do fabricante. A validade é de 10 anos 
e o número é cadastrado na ANVISA. 

   12 meses 

232 10 UNID Espátula para Resina Nº 1 de 
Titânio - Pontas de aço inox 
revestidas em Nitreto de 
Titânio; autoclavável. Indicado para 
manipulação de resina utilizada nos 
tratamentos dentários, dentre outros. 
Utilizado para levar a resina e modelar 
a cavidade a ser restaurada. 
Embalagem com 1 unidade. Com 
registro na ANVISA. 

   12 meses 

233 10 UNID Espátula para Resina Nº 2 de 
Titânio - Pontas de aço inox 
revestidas em Nitreto de 
Titânio; autoclavável. Indicado para 
manipulação de resina utilizada nos 
tratamentos dentários, dentre outros. 
Utilizado para levar a resina e modelar 
a cavidade a ser restaurada. 
Embalagem com 1 unidade. Com 
registro na ANVISA. 

   12 meses 

234 10 UNID Espátula para Resina Nº 3 de 
Titânio - Pontas de aço inox 
revestidas em Nitreto de 
Titânio; autoclavável. Indicado para 
manipulação de resina utilizada nos 
tratamentos dentários, dentre outros. 
Utilizado para levar a resina e modelar 
a cavidade a ser restaurada. 
Embalagem com 1 unidade. Com 
registro na ANVISA. 

   12 meses 

235 10 UNID Espátula para Resina Nº 4 de 
Titânio - Pontas de aço inox 
revestidas em Nitreto de 
Titânio; autoclavável. Indicado para 

   12 meses 
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manipulação de resina utilizada nos 
tratamentos dentários, dentre outros. 
Utilizado para levar a resina e modelar 
a cavidade a ser restaurada. 
Embalagem com 1 unidade. Com 
registro na ANVISA. 

236 10 UNID Espátula para Resina Nº 5 de 
Titânio - Pontas de aço inox 
revestidas em Nitreto de 
Titânio; autoclavável. Indicado para 
manipulação de resina utilizada nos 
tratamentos dentários, dentre outros. 
Utilizado para levar a resina e modelar 
a cavidade a ser restaurada. 
Embalagem com 1 unidade. Com 
registro na ANVISA. 

   12 meses 

237 12 UNID Espátula plástica para ionômero de 
vidro - Utilizada especificamente na 
manipulação de ionômero de 
vidro. Maior flexibilidade Não escurece 
o material durante a manipulação 
Embalagem com 1 unidade 

   12 meses 

238 10 UNID Espátula para Resina Nº 2 
Interproximal de Titânio - Pontas de 
aço inox revestidas em Nitreto de 
Titânio; autoclavável. Indicado para 
manipulação de resina utilizada nos 
tratamentos dentários, dentre outros. 
Utilizado para levar a resina e modelar 
a cavidade a ser restaurada. 
Embalagem com 1 unidade. Com 
registro na ANVISA. 

   12 meses 

239 20 UNID Espátula nº 70 - Instrumento 
produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem 
definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no 
cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e 
manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. A validade 
é de 10 anos e o número é cadastrado 
na ANVISA 

   12 meses 

240 60 UNID Espelho Plano #5 – se diferencia 
comum por ter a camada de material 
refletivo colocada no plano superior 
frontal do espelho (primeiro plano do 
espelho) e não no plano trseiro do 
espelho, como no caso do espelho 
comum. Instrumento produzido em 
aço inoxidável AISI 420, em perfil 
octogonal com arestas bem definidas 
de diâmetro 5,5mm e serrilhado 
paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e 
eficiência na limpeza e manuseio; 
possui uma face lisa onde é feita a 
gravação (à laser) com a identificação 
do fabricante. A validade é de 10 anos 
e o número é cadastrado na ANVISA. 

   12 meses 

241 30 UNID Explorador Duplo nº 5 - Instrumento 
produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem 
definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no 
cabo que contribui para maior 

   12 meses 
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segurança e eficiência na limpeza e 
manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a 
identificação do fabricante. A validade 
é de 10 anos e o número é cadastrado 
na ANVISA. 

242 04 UNID Fórceps Adulto nº 1 – para incisivos 
e caninos superiores - instrumento 
cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 
304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segUNIDo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

243 04 UNID Fórceps Adulto nº 101 - para pré 
molares, universal -  instrumento 
cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 
304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

244 04 UNID Fórceps Adulto nº 150 – para pré 
molares, incisivos e raízes superiores 
-  instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro 

   12 meses 

245 04 UNID Fórceps Adulto nº 151 - para pré 
molares, incisivos e raízes inferiores -  
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 

   12 meses 
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AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

246 04 UNID Fórceps Adulto nº 18L – para 
molares superiores do lado esquerdo - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

247 04 UNID Fórceps Adulto nº 18R - para 
molares superiores do lado direito - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

248 04 UNID Fórceps Adulto nº 203 – para pré 
molares, incisivos, raízes inferiores, 
ambos os lados  - instrumento 
cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 
304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 

   12 meses 
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normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

249 04 UNID Fórceps Adulto nº 210H – para sisos 
superiores, cabo em gancho, ambos 
os lados  - instrumento cirúrgico 
produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 
316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 
0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 
0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma 
ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado 
segundo as normas NBR ISO 
9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

250 04 UNID Fórceps Adulto nº 222 – para sisos 
inferiores, ambos os lados  - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

251 04 UNID Fórceps Adulto nº 213 – para pré 
molares e caninos superiores, ambos 
os lados  - instrumento cirúrgico 
produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 
316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 
0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 
0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma 
ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado 
segundo as normas NBR ISO 
9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

252 04 UNID Fórceps Adulto nº 68 - para raízes 
inferiores, ambos os lados - 

   12 meses 
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instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

253 04 UNID Fórceps Adulto nº 69 - para 
fragmentos de raízes e raízes 
pequenas superiores e inferiores - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

254 04 UNID Fórceps Adulto nº 65 - para incisivos 
e raízes superiores, bico fino - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

255 02 UNID Fórceps Adulto nº 53 R – para 
molares inferiores direito (para 
canhoto) - instrumento cirúrgico 
produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 
316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 
0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 
0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma 

   12 meses 
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ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado 
segundo as normas NBR ISO 
9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

256 02 UNID Fórceps Adulto nº 53 L – para 
molares superiores, lado esquerdo 
(para canhoto)- instrumento cirúrgico 
produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 
316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 
0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 
0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma 
ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado 
segundo as normas NBR ISO 
9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

257 04 UNID Fórceps Adulto nº 23 – para pré 
molares inferiores de ambos os lados - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

258 04 UNID Fórceps Adulto nº16 – para molares 
inferiores - instrumento cirúrgico 
produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 
316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 
0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 
0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma 
ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado 
segundo as normas NBR ISO 
9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 
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259 04 UNID Fórceps Adulto nº17 – para molares 
inferiores - instrumento cirúrgico 
produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 
316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 
0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 
0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma 
ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado 
segundo as normas NBR ISO 
9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

260 04 UNID Fórceps Infantil nº 16 – para molares 
inferiores de ambos os lados - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

261 04 UNID Fórceps Infantil nº 18D – para 
molares superiores de ambos os lados 
- instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

262 04 UNID Fórceps Infantil nº 18L – para 
molares superiores, lado esquerdo - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 

   12 meses 
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segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

263 04 UNID Fórceps Infantil nº 18R – para 
molares superiores, lado direito - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

264 04 UNID Fórceps Infantil nº 21 – para molares 
inferiores, lado direito - instrumento 
cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 
304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

265 04 UNID Fórceps Infantil nº 27– para molares 
superiores, lado direito - instrumento 
cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 
304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

266 04 UNID Fórceps Infantil nº 44 – para molares    12 meses 
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inferiores, lado direito - instrumento 
cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 
304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

267 04 UNID Fórceps Infantil nº 46 – para 
incisivos inferiores - instrumento 
cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 
304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

268 04 UNID Fórceps Infantil nº 65 – para raízes 
superiores, ambos os lados - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

269 04 UNID Fórceps Infantil nº 68 – para raízes 
superiores, ambos os lados - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 

   12 meses 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
CNPJ: 75771204/0001-25 

Praça do Café, 22 – Jandaia do Sul – PR - CEP 86.900-000 

Fone: (043) 3432.9250  

E-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br 

 

 

Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

270 04 UNID Fórceps Infantil nº 69 – para 
fragmentos de raízes superiores e 
inferiores - instrumento cirúrgico 
produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 
316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 
0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 
0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma 
ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado 
segundo as normas NBR ISO 
9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

271 30 UNID Pinça para algodão - instrumento 
produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 
316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 
0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 
0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma 
ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado 
segundo as normas NBR ISO 
9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro 

   12 meses 

272 12 UNID Porta Agulha Mathieu 14 cm – 
utilizados com agulhas 4-0 a 6-0 - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

273 12 UNID Porta Agulha Mathieu 17 cm – 
utilizados com agulhas 4-0 a 6-0 - 

   12 meses 
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instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

274 12 UNID Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm – 
utilizados com agulhas 4-0 a 6-0  - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

275 12 UNID Porta Agulha Mayo Hegar 17 cm – 
utilizados com agulhas 4-0 a 6-0 - 
instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

276 01 KIT Posicionador Radiográfico -
 indicado para auxiliar na orientação 
da angulação do aparelho de Raios-X 
odontológico, resultando em imagens 
radiográficas padronizadas e nítidas. 
Dispositivos mantém o filme paralelo 
ao aparelho de raio X, a aleta de 
pressão mantém o filme preso. Peças 
desmontáveis facilitam a 
esterilização. Peças reversíveis, 
alternando-se de posição: peças dos 
dentes posteriores alternam-se para 

   12 meses 
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superiores e inferiores conforme o 
lado colocado, a mesma reversão 
ocorre para o posicionador para 
dentes anteriores. Autoclavável até 
134ºC. Registro Anvisa 

277 05 UNID Pote Dappen vidro - utilizado em 
manipulação de materiais de uso 
odontológico, médico e farmacêutico. 
Sua composição a base de nylon 
permite ser totalmente autoclavável, 
garantindo boa resistência ao produto. 
Possui duas cavidades para as 
manipulações. Esterilizável em 
Autoclave a 137°C; Disponível nas 
cores: Azul, Rosa, Prata e Verde. 

   12 meses 

278 05 UNID Placa de Vidro (média) – indicada 
para manipulação de resina. 
Dimensões: 150x70x10mm 

   12 meses 

279 03 UNID Prendedor de guardanapo – Jacaré 
- Prendedor de guardanapo em 
corrente de metal. Aplicação Como 
auxiliar para segurar o guardanapo de 
proteção no paciente. Embalagem c/ 1 
unidade 

   12 meses 

280 03 UNID Régua Milimetrada P/Endo - Para 
medição em endodontia; esterelizavel 
em autoclave. Embalagem c/ 1 und. 

   12 meses 

281 10 UNID Seringa para anestesia com refluxo 
- instrumento produzido com aço 
inoxidável; autoclavável; com refluxo; 
projetada para o uso de qualquer tipo 
de tubete padronizado de anestésico. 
Para aplicação de anestesia 
Odontológica. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado 
segundo as normas NBR ISO 
9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

282 12 UNID Tesoura Iris Reta - instrumento 
cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 
304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   12 meses 

283 12 UNID Tesoura Iris curva – instrumento 
cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 
304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com 

   12 meses 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
CNPJ: 75771204/0001-25 

Praça do Café, 22 – Jandaia do Sul – PR - CEP 86.900-000 

Fone: (043) 3432.9250  

E-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br 

 

 

cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote 
e número de registro. 

   TOTAL     

 
• Prazo da validade da proposta de preços: 12 (doze) meses. 
 
• Prazo de execução: 12 (doze) meses. 
 
Atenciosamente, 
 

Assinatura : 
Nome: 
(do Representante legal da empresa ou procurador da empresa proponente em papel 
timbrado da empresa) 
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ANEXO II – A 
 

DECLARAÇÃO INTEGRANTE DA PROPOSTA 
 
 

A empresa ...................................................................., inscrita no CNPJ/MF nº. 
................................, sediada à.............................................................................., por intermédio 
de seu representante ou responsável legal o(a) Sr(a). ................................................................. 
portador(a), da Carteira de Identidade nº. .............................. e do CPF nº. ..........................., 
DECLARA, sob as penas da Lei que : 
 
a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 
independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
b) os produtos e/ou serviços ofertados atendem todas as especificações contidas no Termo de 
Referência do presente edital; 
 
c) estão inclusos todos os custos, dentre estes, todas as despesas de pessoal, com frete, 
seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas indispensáveis à execução do objeto 
da presente licitação; 
 
d) caso venha a vencer a licitação, terá disponibilidade dos produtos e/ou serviços e estes 
serão entregues e/ou executados no prazo previsto estipulado no Termo de Referência;  
 
e) está ciente que as condições para pagamento são de até 30(trinta) dias. 
 
 
DECLARA AINDA ESTAR DE ACORDO E CIENTE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS 
ESTIPULADAS EM EDITAL. 

 
 
 

Assinatura : 
Nome: 
(do Representante legal da empresa ou procurador da empresa proponente em papel 
timbrado da empresa) 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO  
 
 
A empresa ....................., inscrita no CNPJ/MF nº. ..............., sediada à ............... por 
intermédio de seu representante ou responsável legal o(a) Sr(a). ...................... portador(a), da 
Carteira de Identidade nº. .................... e do CPF nº. ..........................., DECLARA, sob as 
penas da Lei que: 

 
• Não há em seu quadro de sócios, servidores públicos do município; 
 
• Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezessete anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de novembro de 
1999; 

 
• Para atendimento ao § 2º, do Artigo 32, da Lei nº. 8.666/93 que, até a presente data, 

inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
• Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer 

de suas esferas. 
 

• Recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
• Atende as regras de sustentabilidade ambiental definidas pela Instrução Normativa 

1/2010. 
 

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*. 
 
 

 

Assinatura : 
Nome: 
(do Representante legal ou procurador da empresa proponente em papel timbrado da 
empresa) 
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ANEXO IV 
 

MINUTA  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ....../ 2019 
 
 

Aos ______ dias do mês de_________ do ano de dois mil e dezenove, presentes, o 
MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº. 75.771.204/0001-25, sito a 
Praça do Café, nº. 22, Estado do Paraná, representada pelo Prefeito Municipal Senhor 
BENEDITO JOSÉ PUPIO, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 1.018.491-6/SSP-PR, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 190.837.779-87 e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
pessoa jurídica de direito privado, sito à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
CEPXXXXXXXXXX, no município de XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob. nº.  XXXXXXXXXXXX, 
telefone XXXXXX, email XXXXXXXX, neste ato representada por seu (sua) representante ou 
Responsável Legal, Senhor (a) XXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade R.G. 
nº. xxxxxxxxxxx, e inscrito no CPF/MF sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, resolvem, nos termos da 
Lei 10.520/02 e no Art. 15 da Lei 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal nº. 
4.968/2009, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial nº. 89/2019, do tipo 
MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM homologado em ...../....../...., registrar os preços para 
eventual serviços, segundo as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo e instrumentais 
odontológicos, destinados ao Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde, 
para um período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência (Anexo V), ficando 
registrados os seguintes itens: 
 

Item Quantidade 
estimada 

Especificação Marca Valor 
unitário 

Valor 
Total 

       

       

   TOTAL _____ ______ R$ 

... 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, o 
Município de Jandaia do Sul poderá monitorar o valor dos produtos através de cotações, e 
rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência de sua REDUÇÃO, convocando 
o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo aos praticados no mercado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido e o Município convocará os demais fornecedores visando igual 
oportunidade de negociação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua 
assinatura. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior 
a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei 
nº. 8.666, de 1993. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art.15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, 
alterada pela 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 
município não será obrigado a executar o objeto referido nesta ata. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a 
presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, aos seus fornecedores, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
Caberá ao Órgão Gerenciador: 
 
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, 
os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais/serviços registrados, observada 
a ordem de classificação indicada na licitação; 
b) convocar o particular via fax, telefone ou e-mail, para retirada da Nota de Empenho; 
c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 
d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação da 
presente ARP. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO 
 
Caberá a Detentora do Registro: 
 
a) entregar os produtos nas quantidades definidas nas Autorizações de Fornecimento e/ou 
Serviços a serem emitidas, durante o prazo de validade desta ata, de acordo com o Termo de 
Referência; 
b) manter, durante toda vigência desta ata de registro de preços, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente 
ajuste, nos termos do art. 55, Inciso XIII, da lei nº. 8.666/93, que será observado, quando dos 
pagamentos a Detentora do Preço registrado; 
c) responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao ORGÃO GERENCIADOR 
durante a vigência da presente ARP bem como os relativos à omissão pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes 
a este instrumento e pela qualidade dos materiais/serviços fornecidos inclusive a promoção de 
readequações, sempre que detectadas impropriedade que possam comprometer a consecução 
do objeto pactuado; 
d) responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que 
vinculados à execução da presente ARP; 
e) responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade do objeto; 
f) cumprir todas as especificações/obrigações previstas no Edital de Pregão Presencial nº. 
89/2019 que deu origem a presente ARP, especialmente as contidas no Termo de 
Referência elaborado pelo Departamento de Saúde. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto 
da presente ata de registro de preços. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
O ÓRGÃO GERENCIADOR pagará ao fornecedor o valor total estimado de R$ ................ 
(........................). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento à empresa será efetuado em até 30(trinta) dias após 
a entrega e/ou execução do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal que deverá ser 
emitida em nome do MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL – CNPJ Nº. 75.771.204/0001-25, 
juntamente com a Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Prova de 
Inexistência de Débitos Inadimplidos Perante a Justiça do Trabalho, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. As notas e documentos fiscais 
deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As despesas relativas à entrega e/ou execução do objeto, 
decorrentes desta ata, serão suportadas pelos recursos constantes no orçamento municipal do 
exercício de 2019/2020, para o período de 12 (doze) meses. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados 
nas autorizações de serviços/empenhos, para liberação do respectivo pagamento. Em caso de 
divergência, o fornecedor deverá substituir a nota no prazo 24(vinte e quatro) horas. A Nota 
fiscal deverá vir acompanhada das respectivas requisições emitida pelo Departamento de 
Saúde. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As Notas Fiscais/Faturas correspondentes serão discriminativas, 
devendo constar o número do Pregão e da Ata de Registro de Preços, não apresentar 
rasuras e/ou entrelinhas e estar de acordo com o Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009 
(emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, independentemente da atividade econômica 
exercida) e com as demais exigências contidas no Termo de Referência elaborado pelo 
Departamento de Saúde. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela 
empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - O preço proposto para o objeto será reajustado quando houver 
comprovação por parte do fornecedor de que o serviço/produto cotado sofreu aumento de 
preços. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese acima mencionada poderá ser restabelecida a relação 
que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do Contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A detentora do Registro de Preços somente terá os preços 
reajustados (aumentados), após solicitar formalmente a Administração Municipal, o 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro junto ao Órgão Gerenciador, com os 
devidos comprovantes, dentre os quais obrigatoriamente nota fiscal de compra do produto na 
época da apresentação da proposta comercial desta licitação ou, no caso de justificada 
impossibilidade, da época do primeiro fornecimento e nota atual posterior ao aumento, ambas 
do mesmo fornecedor para posterior análise por parte do Município. 
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PARÁGRAFO NONO - Caso o preço do objeto sofra redução (decréscimo), será também 
efetuado o reequilíbrio econômico financeiro, devendo também neste caso o Fornecedor 
deverá apresentar documentos comprobatórios dessas ocorrências (última anterior ao reajuste 
e primeira posterior ao reajuste). 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo 
processamento necessário, a detentora da Ata se obriga em fornecer, a cada ocorrência de 
majoração ou redução, todos os documentos necessários a ser utilizado no realinhamento dos 
preços. Sendo de responsabilidade exclusiva da detentora do registro o fornecimento dos 
documentos comprobatórios dessas ocorrências. 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Os preços atualizados poderão ser praticados após 
Apostilamento ou Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA SEXTA – FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO 
 
O fornecedor deverá entregar os produtos conforme Termo de Referência, incorporado 
como anexo desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO 
 
O objeto da presente ARP será recebido nos termos do Art. 73, da lei 8.666/93 e de acordo 
com o Decreto Municipal nº. 7.003, de 03 de outubro de 2019. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO 
 
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
Automaticamente: 
- por decurso de prazo de vigência; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 
- pelo município, quando caracterizado o interesse público. 
A Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
A pedido, quando: 
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço; 
A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 
com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades, 
caso não aceitas as razões do pedido. 
- por iniciativa do Município, quando: 
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta 
Ata de Registro de Preços; 
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 
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A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 
aos autos que deram origem ao registro de preços. 
 
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço 
registrado após 1 (um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA NONA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 
Para promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas 
neste Contrato/ARP, na forma do artigo 67, da Lei nº. 8.666, de 21.06.93 o gestor e o fiscal 
deverão seguir a Portaria Municipal nº. 48, de 28 de maio de 2019, e ainda:  
a) propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas nesta 
ARP e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pelo Fornecedor;  
 
b) encaminhar o fato à deliberação superior para a adoção das medidas corretivas e punitivas 
aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao erário.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade do Fornecedor, pelos danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros, 
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos;  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Órgão 
Gerenciador, não elide nem diminui a responsabilidade da empresa Fornecedora quanto ao 
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
O licitante que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, falhar ou 
fraudar a sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da citação e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, além de outras cominações legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços 
sujeitará o Fornecedor às seguintes penalidades: 
 
I – advertência, quando a gravidade da inexecução do contrato não justificar a imposição de 
penalidade mais grave. 
 
II – multa, nas seguintes hipóteses e graduações: 
a) pelo atraso na execução do objeto deste Pregão, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do objeto ofertado, devidamente atualizado, independentemente de eventual rescisão 
contratual, a critério da Administração, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº. 8.666, de 1993; 
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b) pela rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços pelo Fornecedor, sem justa causa, o 
que caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, multa de 50% (cinqüenta por 
cento) sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado; 
 
c) pelo descumprimento das demais condições fixadas no Edital e na Ata de Registro de 
Preços e não abrangida pelas alíneas anteriores, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do objeto ofertado, para cada evento, devidamente atualizado, independentemente de 
eventual rescisão contratual, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor total do objeto 
ofertado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As atualizações das multas serão feitas com base no IGP-M (FGV). 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas serão descontadas dos pagamentos no prazo de 10 
(dez) dias corridos, contados da data de publicação do ato de punição, ou ainda, quando for o 
caso, poderão ser cobradas judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 86 da Lei nº 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Das penalidades de que tratam a Lei, cabe recurso ou pedido de 
reconsideração, conforme o caso. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo 
administrativo e sem a devida motivação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas se ocorrer caso 
fortuito ou força maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade competente do 
Município. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Para a aplicação das penalidades previstas, o Fornecedor será 
notificado para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - As penalidades previstas são independentes entre si, podendo as 
multas serem aplicadas cumulativamente com as demais sanções, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 
 
PARÁGRAFO NONO - No caso de aplicação cumulativa de sanções, o Ordenador de Despesa 
do município ao decidir, fará a devida fundamentação para aplicação das sanções cumuladas. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é 
de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade, o município 
comunicará por escrito ao Fornecedor e providenciará a publicação no Órgão Oficial do 
Município, constando o fundamento legal da punição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  
 
O Fornecedor deve observar e fazer observar o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes 
práticas:  
 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução de contrato;  
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 
o processo de licitação ou de execução de contrato;  
 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  
 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 
afetar a execução do contrato;  
 
e) “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, do Edital e atos 
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por 
prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em 
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação 
ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
 
 PARÁGRAFO TERCEIRO - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Fornecedor 
concorda e autoriza que, o Município, e/ou na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 
 
A presente Ata poderá ser alterada, mediante Apostilamento ou Termo Aditivo, para ajuste de 
condições supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos Diplomas 
Legais pertinentes à matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas desta Ata serão decididos pelo 
Órgão Gerenciador, segundo as disposições contidas na Lei nº. 8.666, de 1993, na Lei nº. 
10.520, de 2002, e demais regulamentos e normas administrativas, e subsidiariamente pelas 
normas e princípios gerais dos contratos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas 
ou questões oriundas da presente Ata.  
 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias iguais 
e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 
 

   Jandaia do Sul, ...... de .............................. de 2019. 
 

MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL 
- BENEDITO JOSÉ PUPIO - 

Órgão Gerenciador 
                                                          

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 - XXXXXXXXXXXXXX - 

Fornecedor 
 
Testemunhas: 
1       2 
Assinatura e CPF     Assinatura e CPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
CNPJ: 75771204/0001-25 

Praça do Café, 22 – Jandaia do Sul – PR - CEP 86.900-000 

Fone: (043) 3432.9250  

E-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
  
1. OBJETO 
 
1.1 – Registro de Preços para a eventual aquisição de material de consumo e instrumentais 
odontológicos, destinados ao Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde.  
 
2. FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO 
 
2.1 - O objeto da presente licitação deverá ser entregue, em até 05 (cinco) dias úteis no(s) 
local(is) e horário(s) definidos, pelo Departamento de Saúde.  
 
2.2 - Visando manter a qualidade dos produtos a serem adquiridos e de acordo com o art. 13, 
IX da Portaria nº. 802/1998 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a contratada 
deverá utilizar-se de serviços de transportes de empresas legalmente autorizadas pela 
ANVISA.  Os documentos comprobatórios, Contrato com a transportadora autorizada e 
autorização da ANVISA serão solicitados pelo Departamento de Saúde, no ato da entrega dos 
produtos. 
 
2.3 – Em cumprimento ao disposto na Recomendação Administrativa nº 01/2019 (Publicada no 
Diário Eletrônico do TCE-PR n° 2025, p. 36, de 26 de março de 2019), e CONSIDERANDO: 
que a Constituição Federal atribui, em seu art. 155, inciso II, aos Estados e ao Distrito Federal 
a competência para instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 
(ICMS), para o que devem ser observados os parâmetros da Lei Complementar nº 87/1996; 
que no Estado do Paraná o regime jurídico-tributário do ICMS é regido pela Lei nº 11.580/1996, 
cujo art. 45, ao tratar das obrigações tributárias acessórias, estabelece o dever de o Estado 
implementar as normas fixadas em convênio ou ajuste, celebrados entre a União, os Estados e 
o Distrito Federal, relativas ao Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais 
(SINIEF) (§ 1º), bem como autoriza o Poder Executivo a fixar em regulamento os modelos, 
forma e prazos de escrituração de livros, guias e documentos fiscais (§ 2º); que o Regulamento 
do ICMS do Estado do Paraná – RICMS/PR, aprovado pelo Decreto nº 7.871/2017, impõe, em 
seu art. 232, inciso XXIV, a obrigatoriedade de emissão e de utilização, conforme as operações 
ou prestações que o contribuinte realizar, da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, 
conforme o Ajuste SINIEF 7/2005; que o Anexo III, Subanexo I do RICMS/PR, ao disciplinar os 
documentos fiscais eletrônicos e auxiliares, expressamente consigna, em seu art. 3º, que a 
“NF-e deverá ser emitida com base em leiaute estabelecido no Manual de Orientação do 
Contribuinte – MOC, publicado em Ato COTEPE/ICMS, por meio de software desenvolvido ou 
adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pelo fisco”; que o § 6º do citado dispositivo torna 
cogente “o preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib da NF-e, quando o produto 
comercializado possuir código de barras com GTIN (‘Global Trade Item Number’)”; que a Nota 
Técnica 2016.002, ao promover alterações no leiaute fixado pelo Manual de Orientação do 
Contribuinte – versão 6.00, prevê a obrigatoriedade de preenchimento na NF-e de campo para 
informar o código de produto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Grupo K), quando se 
tratar de operações envolvendo medicamentos e matérias-primas farmacêuticas; que essa 
mesma Nota Técnica instituiu o Grupo I80 para permitir a rastreabilidade de qualquer produto 
sujeito a regulações sanitárias, tornando obrigatório o seu preenchimento no caso de 
medicamentos e produtos farmacêuticos; que o art. 73, inciso II, alínea “b” da Lei nº 8.666/1993 
determina que, em se tratando de compras, o objeto será recebido definitivamente, após a 
verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação; e que a aquisição 
de medicamentos e produtos farmacêuticos vencidos, impróprios para o consumo, engendra 
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prejuízos ao adquirente. Para o recebimento dos produtos solicitados será exigido o 
adequado preenchimento do Código GTIN e dos campos dos Grupos I80 e K das notas 
fiscais eletrônicas correspondentes. Para tanto, se impõe a obrigatoriedade de que, quando 
da entrega dos bens adquiridos, o fornecedor comprove, mediante apresentação do 
respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal 
Eletrônica - NF-e, modelo 55.  
 
2.4 – As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades do Departamento de 
Saúde. A existência dos preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações 
que poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para as aquisições 
pretendidas, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência da execução em 
igualdade de condições. 
 

2.5 - Amostras  
 
2.5.1 – Havendo necessidade, a unidade requisitante ou o Pregoeiro, solicitará da empresa 
classificada em primeiro lugar a apresentação de amostra para os itens de que foi vencedora, 
as quais deverão ser entregues, devidamente etiquetadas, contendo o nome da empresa 
proponente e número do item a que se refere, no prazo de 3 (três) dias úteis (prorrogável a 
critério do pregoeiro mediante justificativa plausível), dessa forma, ficará suspensa a sessão 
até a análise das amostras apresentadas, e após, será designada data da sessão para a 
abertura dos documentos contidos no envelope nº B. 
 
2.5.2 - Os produtos/materiais para os quais foram solicitadas amostras deverão estar 
acondicionados nas embalagens fechadas/lacradas (quando possível) e originais fornecidas 
pelos fabricantes, contendo informações que permitam conferir as especificações, ou estarem 
acompanhados de ficha ou laudos técnicos que comprovem sua compatibilidade com as 
especificações do Edital e seus anexos. 
 
2.5.3 - O número de amostras a serem entregues para análise visual e aprovação deve ser de 
01 (uma) amostra para cada item arrematado. A análise será realizada pelo setor demandante, 
podendo contar com o auxílio de outros setores. O referido setor, após análise criteriosa, 
emitirá relatório de Aprovação/Reprovação das amostras.  
 
2.5.4 - Havendo necessidade as amostras poderão ser: abertas e/ou utilizadas.  
 
2.5.5 - Havendo necessidade de avaliação mais detalhada dos produtos entregues, eventual 
custo com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, o mesmo deverá ser efetuado 
pela contratada/fornecedor, conforme disposto no art. 75, da lei 8.666/93 aplicando-se ainda, 
as penalidades cabíveis se os produtos não atenderem às especificações contidas no edital.  
 
2.5.6 - Serão desclassificadas as propostas cujas amostras não atendam às especificações do 
Edital e seus anexos. 
 
2.5.7 - Será desclassificada a proposta do licitante que não entregar a amostra dentro do prazo 
estabelecido. 
 
2.5.8 – Ocorrendo a desclassificação, serão solicitadas para análise as amostras do segundo 
colocado e assim sucessivamente. 
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2.5.9 - Após a homologação do certame, o licitante terá 3 (três) dias para retirar a amostra 
rejeitada no mesmo endereço indicado para a entrega. Após o decurso de tal prazo, não 
havendo a retirada, as amostras serão descartadas. As amostras da licitante vencedora ficarão 
retidas para efeito de comparação quando da entrega do objeto desta licitação.  
 

2.6 - Constatadas irregularidades no objeto, o Órgão Gerenciador poderá: 
a) no que diz respeito à especificação ou defeitos, rejeitá-lo no todo, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) na hipótese de substituição, o Fornecedor deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, mantido o preço inicialmente contratado/registrado; 
c) no que diz respeito à diferença das características do objeto, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
d) na hipótese de complementação, o Fornecedor deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Órgão Gerenciador, mantido o preço inicialmente contratado/registrado. 
 
2.7 - Correrão por conta da contratada/fornecedor todas as despesas com embalagem, 
seguros, transporte, distribuição, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes 
do fornecimento e/ou serviços. 
 
2.8 – As dúvidas e demais informações quanto as especificações deverão ser esclarecidas 
junto ao Departamento de Saúde, no endereço Rua Clementino S. Puppi, nº 566 – Centro – 
Jandaia do Sul – PR, ou pelo telefone (43) 3432 – 1421. 
 

3. VALOR MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES 

3.1 – O preço máximo admitido pela administração para a aquisição do objeto deste certame, 
será de:  
 

Item Quantidade 
Estimada 

Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

  MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO   
1 20 PCT Abaixador de língua de madeira - Embalagem com 100 unidades. 4,99 99,80 
2 30 UNID Acabamento e Polimento de Resina Composta - pontas de silicones 

abrasivos utilizadas em diferentes processos de polimento inicial, 
polimento final e alto brilho em resinas de nano partículas, micro híbridas 
ou de micropartículas. Embalagem com: 04 silicones abrasivos de 
granulação fina + 04 silicones abrasivos de granulação extrafina, nos 
formatos: Disco; Chama e Taça. 

40,75 1.222,50 

3 25 UNID Adesivo dentinário - agente de união multiuso. Primer e adesivo em um 
só frasco; Solvente à base de água e álcool: não evapora como a 
acetona; alto rendimento com frasco de 6g.  Adesivo com nanotecnologia: 
contém cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao 
esmalte. Adesivo com 10% em peso de carga. Devido ao pequeno 
tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes do uso. 
Exclusiva tampa flip top: evita desperdício podendo ser manuseado 
apenas com uma mão. Embalagem com 5,6 ml 

114,07 2.851,75 

4 70 GL Água destilada - Água quimicamente pura para uso em autoclave 
Embalagem com 5 litros 

10,39 727,30 

5 20 CX Agulha gengival longa - Agulhas de aço inoxidável, de alta flexibilidade o 
que impede a quebra, com ponta trifacetado com paredes ultrafinas e 
siliconizadas. Com calibre de 27gr, código de cor amarelo, cubo métrico 
tipo de cor azul, val idade de 5 anos, esterilização EtO  Indicadda para 
aplicação de anestesia condutiva e de infiltração. Caixa com 100 
unidades. 27Gx13/8 (0,40x35 mm) Rosca interna universal para seringas 
de carpule. Estojo plástico protetor. Lacre de segurança que garante 
esterilidade.  Certificado pelo INMETRO 

50,97 1.019,40 

6 35 CX Agulha gengival curta – Agulhas de aço inoxidável, de alta flexibilidade o 
que impede a quebra, com ponta, com trifacetado com paredes ultra-finas 

58,20 2.037,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
CNPJ: 75771204/0001-25 

Praça do Café, 22 – Jandaia do Sul – PR - CEP 86.900-000 

Fone: (043) 3432.9250  

E-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br 

 

 

e siliconizadas. Com calibre de 30gr, código de cor verde, cubo imperial 
tipo de cor branco, validade de 5 anos, esterilização EtO  Indicadda para 
aplicação de anestesia condutiva e de infiltração. Caixa com 100 
unidades. 30Gx13/16 (0,30x21mm) Rosca interna universal para seringas 
de carpule. Estojo plástico protetor. Lacre de segurança que garante 
esterilidade.  Certificado pelo INMETRO 

7 80 UNID Álcool etílico hidratado 70º INPM – desinfetante hospitalar para 
superfícies fixas. Embalagem com 1 litro 

6,01 480,80 

8 200 PCT Algodão em roletes - produzidos a partir de seleção de fibras naturais de 
puro algodão, que asseguram qualidade, maciez e alto poder de 
absorção. Pacote com 100 

2,16 432,00 

9 20 CX Babador Descartável – tamanho 30 x 40 cm, uma camada de celulose 
100% virgem super absorvente e uma camada de filme de polietileno 
atóxico que impede passagem de líquedo. Pacote com 100 unidades 
com dimensão 30x40 cm. 

13,54 270,80 

10 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1012 – FG – Produzidas em aço inoxidável 
de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o preparo de chanfros, biseis 
regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra 
branca. Alta rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

10,98 329,40 

11 20 UNID Broca Diamantada Esférica 1012 HL – FG - Produzidas em aço 
inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de 
dimensões controladas. São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra 
branca. Alta rotação. Embaladas c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,50 230,00 

12 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1013 – FG - Produzidas em aço inoxidável 
de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra 
branca. Alta rotação. Embaladas c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,33 339,90 

13 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1014 – FG – Produzidas em aço inoxidável 
de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra 
branca. Alta rotação. Embaladas c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

10,83 324,90 

14 20 UNID Broca Diamantada Esférica 1014 HL – FG – Produzidas em aço 
inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de 
dimensões controladas. São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra 
branca. Alta rotação. Embaladas c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso Lote gravado na haste. 

10,63 212,60 

15 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1015 – FG – Produzidas em aço inoxidável 
de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra 
branca. Alta rotação. Embaladas c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,04 331,20 

16 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1016 – FG – Produzidas em aço inoxidável 
de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o preparo de chanfros, biseis 
regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra 
branca. Alta rotação. Embaladas c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

10,55 316,50 

17 20 UNID Broca Diamantada Esférica 1016 HL – FG – Produzidas em aço 
inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de 
dimensões controladas. São indicadas para o preparo de chanfros, biseis 

10,74 214,80 
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regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra 
branca. Alta rotação. Embaladas c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

18 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1019 – FG – Produzidas em aço inoxidável 
de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra 
branca. Alta rotação. Embaladas c/ 1 un com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso Lote gravado na haste. 

8,97 269,10 

19 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1022 – FG – Produzidas em aço inoxidável 
de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra 
branca. Alta rotação. Emb c/ 1 unidade com garantia total de esterilização 
para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,64 349,20 

20 30 UNID Broca Diamantada Esférica 1023 – FG - Produzidas em aço inoxidável 
de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões 
controladas. São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, 
regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra 
branca. Alta rotação. Emb c/ 1 unidade com garantia total de esterilização 
para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

8,97 269,10 

21 30 UNID Broca Diamantada 1031 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,56 346,80 

22 30 UNID Broca Diamantada 1032 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,95 358,50 

23 30 UNID Broca Diamantada 1033 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,95 358,50 

24 30 UNID Broca Diamantada 1034 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,95 358,50 

25 30 UNID Broca Diamantada 1035 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

10,72 321,60 

26 30 UNID Broca Diamantada 1042 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. 

11,02 330,60 
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27 30 UNID Broca Diamantada 1043 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. 

9,28 278,40 

28 30 UNID Broca Diamantada 1045 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

10,63 318,90 

29 30 UNID Broca Diamantada 1046 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização 
para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

9,21 276,30 

30 30 UNID Broca Diamantada 1061 –  FG  - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

8,60 258,00 

31 30 UNID Broca Diamantada 1062 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

8,43 252,90 

32 30 UNID Broca Diamantada 1063 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

10,60 318,00 

33 30 UNID Broca Diamantada 1064 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização 
demargens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

10,60 318,00 

34 30 UNID Broca Diamantada 1090 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso.. Lote gravado na haste. 

11,26 337,80 

35 30 UNID Broca Diamantada 1091 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

8,66 259,80 

36 30 UNID Broca Diamantada 1092 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 

11,56 346,80 
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esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

37 30 UNID Broca Diamantada 1093 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

8,69 260,70 

38 30 UNID Broca Diamantada 1094 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

10,60 318,00 

39 30 UNID Broca Diamantada 1095 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,29 338,70 

40 30 UNID Broca Diamantada 1332 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,50 345,00 

41 30 UNID Broca Diamantada 1333 – FG – Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

9,29 278,70 

42 30 UNID Broca Diamantada 1342 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

10,34 310,20 

43 30 UNID Broca Diamantada 1343 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

9,93 297,90 

44 30 UNID Broca Diamantada 2068 – Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

9,43 282,90 

45 30 UNID Broca Diamantada 2137 F – FG – Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e polimento de resina composta. Haste com 
listra vermelha. Alta rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total 
de esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

10,50 315,00 

46 30 UNID Broca Diamantada 2137 FF – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e polimento de resina composta. Haste com 

9,12 273,60 
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listra amarela. Alta rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

47 30 UNID Broca Diamantada 2135 F – FG- Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e polimento de resina composta. Haste com 
listra vermelha. Alta rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total 
de esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

9,74 292,20 

48 30 UNID Broca Diamantada 2135 FF – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e polimento de resina composta. Haste com 
listra amarela. Alta rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

10,63 318,90 

49 20 UNID Broca Diamantada 3072 – FG – Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
São indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de 
margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de 
esmaltes em restaurações dentárias. Haste com listra branca. Alta 
rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de esterilização para 
o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

10,79 215,80 

50 10 UNID Broca Diamantada 3168 – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e polimento de resina composta. Haste com 
listra branca. Alta rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

10,60 106,00 

51 30 UNID Broca Diamantada 3168 F – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e polimento de resina composta. Haste com 
listra vermelha. Alta rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total 
de esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,58 347,40 

52 30 UNID Broca Diamantada 3168 FF – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e polimento de resina composta. Haste com 
listra amarela. Alta rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,60 348,00 

53 30 UNID Broca Diamantada 3195 F – FG – Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e polimento de resina composta. Haste com 
listra vermelha. Alta rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total 
de esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,53 345,90 

54 30 UNID Broca Diamantada 3195 FF – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e polimento de resina composta. Haste com 
listra amarela. Alta rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,58 347,40 

55 30 UNID Broca Diamantada 3118 F – FG – Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e polimento de resina composta. Haste com 
listra vermelha. Alta rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total 
de esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

9,83 294,90 

56 30 UNID Broca Diamantada 3118 FF – FG - Produzidas em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
Utilizada para acabamento e polimento de resina composta. Haste com 
listra amarela. Alta rotação. Embaladas c/ 1 unidade com garantia total de 
esterilização para o primeiro uso. Lote gravado na haste. 

11,61 348,30 

57 30 UNID Broca carbide para CA nº1/2 idealizada para a abertura e preparo de 
todos os tipos de cavidade feitas de carbonato de tungstênio precisão 
balanceada, com desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e 
limpo, reduzindo o calor de atrito. Embalada individualmente 

9,56 286,80 

58 30 UNID Broca carbide para CA nº1 idealizada para a abertura e preparo de todos 
os tipos de cavidade feitas de carbonato de tungstênio precisão 
balanceada, com desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e 
limpo, reduzindo o calor de atrito. Embalada individualmente 

8,37 251,10 

59 30 UNID Broca cabide para CA nº2 idealizada para a abertura e preparo de todos 
os tipos de cavidade feitas de carbonato de tungstênio precisão 
balanceada, com desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e 
limpo, reduzindo o calor de atrito. Embalada individualmente 

8,24 247,20 

60 30 UNID Broca cabide para CA nº3 idealizada para a abertura e preparo de todos 8,00 240,00 
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os tipos de cavidade feitas de carbonato de tungstênio precisão 
balanceada, com desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e 
limpo, reduzindo o calor de atrito. Embalada individualmente 

61 30 UNID Broca cabide para CA nº4 idealizada para a abertura e preparo de todos 
os tipos de cavidade feitas de carbonato de tungstênio precisão 
balanceada, com desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e 
limpo, reduzindo o calor de atrito. Embalada individualmente 

8,97 269,10 

62 30 UNID Broca carbide para CA nº5 idealizada para a abertura e preparo de todos 
os tipos de cavidade feitas de carbonato de tungstênio precisão 
balanceada, com desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e 
limpo, reduzindo o calor de atrito. Embalada individualmente 

8,08 242,40 

63 30 UNID Broca carbide para CA nº6 idealizada para a abertura e preparo de todos 
os tipos de cavidade feitas de carbonato de tungstênio precisão 
balanceada, com desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e 
limpo, reduzindo o calor de atrito. Embalada individualmente 

8,39 251,70 

64 30 UNID Broca carbide para CA nº8 idealizada para a abertura e preparo de todos 
os tipos de cavidade feitas de carbonato de tungstênio precisão 
balanceada, com desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e 
limpo, reduzindo o calor de atrito. Embalada individualmente 

9,62 288,60 

65 30 UNID Broca Cirúrgica Zekrya 23mm – FG - Indicada como auxiliar em 
cirurgias orais (siso incluso, remoção de osso, etc). Produzida em aço 
carbide com ponta ativa (0,8mm de diâmetro). Possui formato tronco-
cônico. Na cor: prata. Alta rotação. Caixa c/ 1 unidade 

31,19 935,70 

66 30 UNID Broca Cirúrgica Zekrya 28mm – FG - Indicada como auxiliar em 
cirurgias orais (siso incluso, remoção de osso, etc). Produzida em aço 
carbide com ponta ativa (0,8mm de diâmetro). Possui formato tronco-
cônico. Na cor: prata. Alta rotação. Caixa c/ 1 unidade 

38,67 1.160,10 

67 30 UNID Broca cirúrgica, haste longa nº. 701 - broca em aço carbide para uso 
em cirurgias odontológicas. Caixa c/ 1 unidade 

12,33 369,90 

68 30 UNID Broca cirúrgica, haste longa nº. 702 - broca em aço carbide para uso 
em cirurgias odontológicas. Caixa c/ 1 unidade 

12,26 367,80 

69 30 UNID Broca carbide FG Cirúrgica nº 701C - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada individualmente 

12,05 361,50 

70 30 UNID Broca carbide FG Cirúrgica nº 702C - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada individualmente 

12,26 367,80 

71 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 01 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada individualmente 

10,58 317,40 

72 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 02 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada individualmente 

10,34 310,20 

73 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 03 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada individualmente 

10,02 300,60 

74 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 170 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada individualmente 

8,44 253,20 

75 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 700 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada individualmente 

9,45 283,50 

76 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 701 - idealizada para a abertura e 9,38 281,40 
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preparo de todos os tipos de cavidade, fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada individualmente 

77 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 702 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada individualmente 

10,05 301,50 

78 30 UNID Broca carbide FG (alta rotação) nº 330 - idealizada para a abertura e 
preparo de todos os tipos de cavidade, fabricadas com carbonato de 
tungstênio, com proteção anti-ferrugem, precisão balanceada, 
desempenho livre de vibração, corte suave, rápido e limpo, reduzindo o 
calor de atrito. Embalada individualmente 

9,80 294,00 

79 10 UNID Cariostático - solução de Diamino Fluoretado  de prata  30% em meio 
amoniacal. Promove o fortalecimento da estrutura de esmalte pela 
formação de Fluoreto de Cálcio e Fosfato de Prata, através de sua reação 
com a estrutura dentária.  Embalagem: frasco com 5 ml . 

25,30 253,00 

80 10 CX Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio - Composto de hidróxido de 
cálcio, radiopaco e auto endurecivel, biocompativel, bacteriostático não 
contem eugenol, indicado como protetor sob materiais restauradores, 
cimentos e outros materiais de base. Embalagem: Caixa c/ 01 pasta base 
13g e 01 pasta catalisadora 11 g , 1 bloco de mistura. 

34,64 346,40 

81 60 CX Cimento Restaurador de Ionômero de Vidro – cimento de presa rápida 
que possui comprovada adesão ao esmalte e à dentina e propriedades 
anticariogênica. Indicado para tratamento de ART e restauração em 
dentes decíduos. Com CE (Certificação Européia). Apresentado em 
embalagem: caixa com 01 pote de pó (10g), 01 frasco de líquido (8ml), 01 
medidor de pó. 

54,30 3.258,00 

82 20 UNID Cimento Restaurador de Ionômero de Vidro (líquido)  – líquido 
utilizado na formação do cimento de ionômero de vidro. Embalado em 
frasco com 8g. 

16,55 331,00 

83 15 CX Cimento Restaurador Provisório – Indicada para restaurações 
temporárias de longa espera (até 2 anos), para forramento de cavidades 
sob restaurações e para uso em odontopediatria e odontogeriatria, devido 
à sua facilidade e rapidez de manipulação e suas propriedades sedativas.  
Embalagem caixa: com 01 frasco do pó com 38 gramas + 01 frasco do 
liquido com 15 ml. 

102,63 1.539,45 

84 40 PCT 
 

Condicionador dental - para condicionamento do esmalte e dentina 
melhorando a adesão dos materiais restauradores ao dente, de cor 
azulada e consistência em gel, acido fosfórico na concentração 37%. 
Embalagem com 3 em seringas com 2.5 ml. 

4,38 175,20 

85 1500 CONJ. Conjunto de Saúde Bucal – cada conjunto contendo: 01 escova dental 
infantil, 01 fio dental de 25 metros, 01 creme dental de 50 gramas 

12,34 18.510,00 

86 10 UNID Condicionador poliacrílico – na concentração de 11,5% para remoção 
da lama dentinária dispersa, de cor azulada e consistência em gel. 
Embalagem: Frasco com 10 ml. 

25,34 253,40 

87 10 CX Cunha de madeira - indicadas para uso geral, em procedimentos 
restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar 
dentes adjacentes, sem necessidade de recortes ou ajustes, garantem a 
fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso 
subgengival com perfeito contorno. Caixa c/ 100 cunhas Interdentais 
sortidas e  coloridas. 

28,16 281,60 

88 10 UNID Curativo Alveolar – Curativo de ação cicatrizante, anestésica, 
antiinflamatória e antimicrobiana. Indicado como uma barreira física após 
as extrações dentárias, conferindo proteção, pois age como um tampão 
alveolar moldável, evitando a contaminação das paredes ósseas. 
Embalagem com 10g. 

23,54 235,40 

89 30 UNID Clorexidina 2% - Solução para uso tópico, anti-séptico com atividade 
antibacteriana. Indicado para desinfecção de preparos cavitários, anti-
sepsia das mãos do profissional, do pessoal auxiliar, na anti-sepsia extra-
oral prévia em áreas que sofrerão intervenção cirúrgica, das superfícies e 
instrumentos. Embalagem  fraco com 100 ml. 

14,56 436,80 

90 10 LITRO Clorexidina 0,12% - Solução bucal Auxilia no combate a formação da 
placa bacteriana dental, no controle da gengivite e mau hálito.  Utilizado 
sob orientações de um dentista. Sem álcool. Sem Corante. 
Odontologicamente Testado e aprovado. Eficaz contra microorganismos. 

13,75 137,50 
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Validade 24 meses. Embalagem com 1 litro. 
91 50 UNID Creme Dental - Com flúor, embalado em tubo plástico de 90 gramas. 4,66 233,00 
92 20 CX Discos de lixa sortido com suporte flexível e mandril, sem partes 

metálicas na superfície do disco Indicado para acabamento e polimento 
de restaurações em resina. São discos de lixa flexíveis, disponíveis em 4 
granulações e nos tamanhos de 8 e 12 mm de diâmetro. Dotados de 
sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril. Os 
discos são fabricados sem o centro metálico na superfície ativa, 
prevenindo danos às restaurações. Caixa c/  56 discos de lixa divididos 
em 4 granulações (grossa, média, fina e extra fina) com diâmetros de 8 
e/ou 12mm, 1 mandril 

72,36 1.447,20 

93 20 LITRO Detergente enzimático - Limpador enzimático para limpeza e remoção de 
resíduos orgânicos de artigos e instrumentos médico-hospitalar ou 
odontológico. Com e enzimas: Enzimas protease, amilase e lipase. 
Embalagem – 1 litro. 

29,74 594,80 

94 10 UNID Eugenol - material obtido através do Óleo de Cravo; líquido amarelo claro; 
solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos; praticamente insolúvel na 
água. Apresenta qualidade analgésica, antisséptica e balsâmica, 
antinflamatória e cicatrizante.  Embalagem: Frasco com 10 ml. 

11,81 118,10 

95 1500 UNID Escova dental infantil - Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, 
com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, aparadas 
uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 
15cm, 

2,41 3.615,00 

96 1500 UND Escova dental adolescente - Cerdas de nylon macias / médias, com 4 
fileiras de tufos, contendo 34 tufos, aparadas uniformemente e 
arredondadas, cabo reto, anatômico, com empunhadura, medindo cerca 
de 17 cm, em polipropileno atóxico 

2,33 3.495,00 

97 10 PCT Extirpa Nervos Sortido - instrumento em aço, farpado, pré-esterilizado 
para canais mais amplos e retos; Com 21mm de comprimento; Utilização 
manual. Indicado para remoção da polpa ou nervo. Pacote c/ unidades de 
tamanhos variados. 

48,70 487,00 

98 80 UNID Escova de Robinson plana - escovas com cerdas de náilon, extremidade 
plana na cor branca e haste para CA. Indicada para pré-polimento de 
resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento.  Embalada 
individualmente. 

1,70 136,00 

99 25 CX. Esponja  de fibrina - Esponja hemostática obtida de gelatina liofilizada.  
Esterilizadas e embaladas em blister individual. Sem contra indicações, 
sem riscos de intolerância, reabsorvível pelo organismo. Especialmente 
indicada nas cirurgias odontológicas devido ao seu grande poder 
hemostático e cicatrizante. Caixa com 10 unidades( blister). 

42,83 1.070,75 

100 5 UNID Evidenciador de placa bacteriana – solução - Utilizado para evidenciar a 
presença das placas bacterianas. Sua fórmula contendo fucsina básica 
auxilia na visualização da placa.  Embalagem: Frasco c/ 10 ml. 

9,77 48,85 

101 300 UNID Fio dental - Fio de poliamida com cera mineral e aroma. Embalagem com 
25m 

2,67 801,00 

102 10 UNID Fio dental - Fio de poliamida com cera mineral e aroma. Embalagem com 
100 metros 

6,15 61,50 

103 40 CX Fio de sutura de seda 3.0 agulhado - fio de seda trançado de origem 
animal, cor preta montado com agulha. Utiliza agulha cirúrgica ATRALOC 
(feitas de aço inoxidável de alta qualidade, tratados termicamente 
(têmpera); são temperadas, de forma a resistir Ao dobramento sem 
quebrar; as pontas cônicas são afiladas e contornadas, para facilitar a 
passagem nos tecidos;com pontas ou margens cortantes afiadas; 
recebem um polimento químico, de forma a permitir que a agulha penetre 
e prossiga através do tecido com resistência mínima; estrias longitudinais 
encontradas de forma a aumentar a estabilidade da agulha no porta-
agulhas; a ligação da agulha ao material da sutura segura, de forma que a 
agulha não se separe do fio em condições normais de uso) Indicada para 
o uso em aproximação ou ligação de tecidos macios, agulha triangular 
1/2cir, agulha 1,7 cm . Caixa com 24 unidade. 

43,97 1.758,80 

104 12 CX Fio de sutura de seda 4.0 agulhado - fio de seda trançado de origem 
animal, cor preta montado com agulha. Utiliza agulha cirúrgica ATRALOC 
(feitas de aço inoxidável de alta qualidade, tratados termicamente 
(têmpera); são temperadas, de forma a resistir Ao dobramento sem 
quebrar; as pontas cônicas são afiladas e contornadas, para facilitar a 
passagem nos tecidos;com pontas ou margens cortantes afiadas; 
recebem um polimento químico, de forma a permitir que a agulha penetre 

42,29 507,48 
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e prossiga através do tecido com resistência mínima; estrias longitudinais 
encontradas de forma a aumentar a estabilidade da agulha no porta-
agulhas; a ligação da agulha ao material da sutura segura, de forma que a 
agulha não se separe do fio em condições normais de uso) Indicada para 
o uso em aproximação ou ligação de tecidos macios, agulha triangular 
1/2cir, agulha 1,7 cm . Caixa com 24 unidade. 

105 06 UNID Fio Retrator Nº0 fino - Fio para afastamento gengival. Feito de 100% 
algodão tricotado. Não impregnado, podendo ser embebido em solução 
hemostática de livre escolha. Com poder hidrofílico, promovendo 
afastamento gengival. Indicado para retração gengival em vários 
procedimentos dentais. Apresentação: unidade com 250 cm 

43,18 259,08 

106 06 UNID Fio Retrator Nº00 Extra Fino - Fio para afastamento gengival. Feito de 
100% algodão tricotado. Não impregnado, podendo ser embebido em 
solução hemostática de livre escolha. Com poder hidrofílico, promovendo 
afastamento gengival. Indicado para retração gengival em vários 
procedimentos dentais. Apresentação: unidade com 250 cm 

44,41 266,46 

107 20 UNID Fixador de radiografias - Indicado para a fixação da imagem na película 
de filme. Embalagem com 500ml. Pronto uso. Revelação manual 

17,10 342,00 

108 10 UNID Formocresol - material para mumificação da polpa dental. Composição: 
Formaldeído, ácido crescílico e veículo. Utilizado como curativos de 
demora em endodontia. Atua como bactericida e ação hemostática. 
Embalagem c/ 1 fr. c/ 10 ml. 

6,21 62,10 

109 10 UNID Flúor com verniz - Fluoreto de Sódio 5% em solução de resinas naturais. 
Têm a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a 
sua remineralização.   Para a prevenção de cáries em crianças e adultos, 
prevenção de cáries recorrentes (ou marginais), prevenção do 
desenvolvimento de cáries; prevenção de cáries de fóssulas e fissuras 
(oclusal); prevenção de outras desmineralizações no esmalte; tratamento 
de lesões incipientes da cárie.  Embalagem c/ 10ml + 01 Solvente c/ 10ml. 
Registro na Anvisa 

32,37 323,70 

110 20 UNID Flúor gel -  Produto indicado para a prevenção da doença cárie. Gel 
neutro transparente, com agradável sabor menta, sem corantes, grau de 
viscosidade adequado, devido à sua tixotropia, para utilização com ou 
sem moldeiras. Registro Anvisa . Embalagem:Frasco com 200 ml. 

6,23 124,60 

111 100 PCT Gaze 13 Fios - Compressa de gaze hidrófila produzidas de fio de algodão, 
macio e absorvente. C/ oito camadas e cinco dobras e acabamento lateral 
em toda extensão. Alto poder de absorção, 100% algodão,´esterilizavel a 
gás óxido de etileno, autoclave ou raios gama sangue, secreção líquida e 
assepsia, curativo e outros.   Pacotes com 500 unid 

27,44 2.744,00 

112 30 PCT Gorro descartável sanfonado - Confeccionada em TNT.    Pacote com 
100 unidades 

12,80 384,00 

113 05 PCT Gorro descartável com amarras - Confeccionada em TNT.    Pacote 
com 100 unidades 

24,43 122,15 

114 200 PCT Guardanapo de papel - 100% de fibras celulósicas. Pacotes com 50 un. 3,61 722,00 
115 10 UNID Hidróxido de Cálcio PA - Indicado como medicação curativa intracanal e 

solução para irrigação de canais radiculares. Estimula a formação de 
dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior 
proteção ao tecido pulpar. Embalagem: um frasco c/ 10g. 

5,49 54,90 

116 30 UNID Hipoclorito de Sódio 1% - Desinfetante hospitalar para superfícies fixas. 
Hipoclorito de sódio 1% - 10.000 ppm. Embalagem com 1 litro 

8,44 253,20 

117 02 CX Lâmina para bisturi nº11 - Produzida em aço carbono, esterilizada por 
radiação Cobalto 60.  Embalagem individual de material aluminizado com 
absorvente de umidade na parte intena.   Caixa com 100 un. 

27,91 55,82 

118 02 CX Lâmina para bisturi nº12 - Produzida em aço carbono, esterilizada por 
radiação Cobalto 60.  Embalagem individual de material aluminizado com 
absorvente de umidade na parte intena.   Caixa com 100 un. 

28,75 57,50 

119 02 CX Lâmina para bisturi nº15 - Produzida em aço carbono, esterilizada por 
radiação Cobalto 60.  Embalagem individual de material aluminizado com 
absorvente de umidade na parte intena.   Caixa com 100 un. 

27,24 54,48 

120 10 CX Lima endodontica tipo kerr 1ª Série (15-40) 21 mm - Lima manual de 
alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, 
com ângulo de corte aberto e torção de 18 a 20 espirais, com 
comprimento de 21mm. 1ª série. Tamanho: 15 a 40 (sortidas). Caixa c/6 
unidades. 

53,71 537,10 

121 10 CX Lima endodontica tipo kerr 1ª Série (15-40) 25 mm - Lima manual de 
alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, 

47,63 476,30 
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com ângulo de corte aberto e torção de 18 a 20 espirais, com 
comprimento de 25mm. 1ª série. Tamanho: 15 a 40 (sortidas). Caixa c/6 
unidades. 

122 10 CX Lima endodontica tipo Kerr n° 08 - 21 mm - Lima manual de alta 
flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, com 
ângulo de corte aberto e torção de 18 a 20 espirais, com comprimento de 
21mm Série especial.Tamanho: 8. Caixa c/ 6un. 

54,00 540,00 

123 10 CX Lima endodontica tipo Kerr n°10 - 21 mm - Lima manual de alta 
flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, com 
ângulo de corte aberto e torção de 18 a 20 espirais, com comprimento de 
21mm Série especial.Tamanho: 10. Caixa c/ 6un. 

49,96 499,60 

124 100 UNID Luva Cirurgica Estéril nº 6.5 - produto confeccionado com Látex de 
borracha natural com textura na extremidade dos dedos para melhor 
aderência. Esterilizadas (radiação gama), lubrificada com pó Bioabsorvível 
atóxico e de uso único. Formato anatômico De uso único Emb com um 
Par. Tamanho 6.5 

1,35 135,00 

125 100 UNID Luva Cirurgica Estéril nº 7.0. - produto confeccionado com Látex de 
borracha natural com textura na extremidade dos dedos para melhor 
aderência. Esterilizadas (radiação gama), lubrificada com pó Bioabsorvível 
atóxico e de uso único. Formato anatômico De uso único Emb com um 
Par. Tamanho 7.0 

1,40 140,00 

126 100 CX Luvas para procedimento M - luvas de procedimento de látex ideal para 
procedimentos não cirúrgicos. Seu material é perfeito para exames e 
procedimentos em geral, fornecendo uma ótima proteção tanto para a o 
profissional, quanto para a saúde do paciente. Qualidade na matéria prima 
e processo rigoroso de fabricação. O produto passa por um rigoroso 
controle de qualidade, visando sempre a resistência e segurança. 
Fabricada em látex (borracha natural). Com pó bio absorvível. Superfície 
lisa. Ambidestra. Não estéril. Tamanhos M; Largura da palma: 70-79 mm. 
Comprimento: mínimo 240 mm. Cx c/ 100 un (50 pares) 

22,12 2.212,00 

127 150 CX Luvas para procedimento P - Fabricada com Látex de borracha natural, 
não estéril, na cor creme, com bainha no punho; 
Ambidestras e superfície Lisa;Tamanho: Largura da palma: 70-79 mm. 
Comprimento: Mínimo 240 mm. Tem a finalidade de cobrir as mãos para 
evitar o contato direto com o paciente e desta maneira previne possíveis 
contaminações. Talcadas com Pó Bioabsorvível atóxico. Caixa com 100 
unidades/ 50 pares 

22,59 3.388,50 

128 200 CX Luvas para procedimento XP - Fabricada com Látex de borracha 
natural, não estéril, na cor creme, com bainha no punho; 
Ambidestras e superfície Lisa;Tamanho: Largura da palma: 70-79 mm. 
Comprimento: Mínimo 240 mm. Tem a finalidade de cobrir as mãos para 
evitar o contato direto com o paciente e desta maneira previne possíveis 
contaminações. Talcadas com Pó Bioabsorvível atóxico. Caixa com 100 
unidades/ 50 pares 

21,83 4.366,00 

129 100 CX Máscara com elástico Tripla – confeccionada com duas camadas (TNT), 
possui filtro Meltblow e clip nasal. 100% em polopropilino, atóxica, nao 
inflamável e nao estéril, de uso único.  Caixa com 50 un. 

8,77 877,00 

130 20 UNID Matriz metálica - Confeccionada de aço inoxidável. Promove o contorno 
proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a 
condensação do material. medidas 0,05mmx5mmx50cm. 

1,84 36,80 

131 10 UNID Matriz metálica - Confeccionada de aço inoxidável. Promove o contorno 
proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a 
condensação do material. Medidas 0,05mmx7mmx50cm. 

1,81 18,10 

132 60 CX Micro pincel - aplicadores descartáveis confeccionados em haste flexível 
e minúsculas fibras são utilizados para transferir soluções e líquidos, tais 
como, colas, selantes, forradores cavitários, ácidos, fluoretos, entre outros 
para o local de aplicação sem absorver e perder os mesmos. Emb. caixa 
c/ 100 unidades extra-fine (1.0 mm – 1/16 de gota). Cor verde 

14,36 861,60 

133 15 UNID Obturador Provisório - Indicado para restaurações provisórias, durante 
os procedimentos endodônticos Possui cura, através da saliva.Previne a 
micro infiltração por fluídos orgânicos e bactérias do meio bucal. 
Embalagem: pote com 20g 

18,70 280,50 

134 20 UNID Óleo para lubrificação - Para lubrificação interna de turbinas, 
micromotores, antes de cada ciclo de esterilização. Fabricado com Óleo 
Mineral Atóxico de baixa viscosidade.  Não contém Cloro Flúor Carbono. 
Fácil aplicação. Sua Ficha de Informação de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ) é de n°: 393/10.   Embalagem:Frasco com 200 ml. 

52,07 1.041,40 
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135 20 PCT Papel Carbono para Articulação - indicado para registro dos contatos 
oclusais nos procedimentos de ajuste de restaurações, peças protéticas e 
superfícies dentais. Embalagem com 12 folhas de papel carbono. 

3,00 60,00 

136 30 RL Papel Grau Cirúrgico - 150mmx100mts – emba produzidas com papel 
grau cirúrgico e filme laminado Poliéster/Propileno. Papel p/ esterilização 
em autoclave. 

78,11 2.343,30 

137 25 RL Papel Grau Cirúrgico - 200mmx100mts – emb produzidas com papel 
grau cirúrgico e filme laminado Poliéster/Propileno. Papel p/ esterilização 
em autoclave. 

100,36 2.509,00 

138 25 RL Papel Grau Cirúrgico - 250mmx100mts – emb produzidas com papel 
grau cirúrgico e filme laminado Poliéster/Propileno. Papel p/ esterilização 
em autoclave. 

132,19 3.304,75 

139 40 RL Papel Grau Cirúrgico - 50mmx100 mts - emb produzidas com papel grau 
cirúrgico e filme laminado Poliéster/Propileno, papel para esterilização em 
autoclave. 

25,15 1.006,00 

140 20 RL Papel Grau Cirúrgico - 80mmx100 mts - emb produzidas com papel grau 
cirúrgico e filme laminado Poliéster/Propileno, papel para esterilização em 
autoclave. 

40,83 816,60 

141 40 PCT Papel toalhas - papel toalhas interfolhadas com 2 dobras, macia, com 
poder de absorção.  Embaladas em pacotes  com 1000 unidades 

17,46 698,40 

142 06 UNID Paramonoclorofenol canforado - material para desinfecção de canal 
radicular, com aproximadamente 30% de paramonoclorofenol e 70% de 
cânfora em q.s.p.  Embalagem  c/ 1 frasco c/ 20ml. 

7,05 42,30 

143 06 UNID Paramonoclorofenol c/ furacin - material para desinfecção de canal 
radicular com propriedades antissépticas do fenol e do cloro 
potencializada pela ação da nitrofurazona. Embalagem c/ 1 frasco c/ 20ml. 

17,88 107,28 

144 15 UNID Pasta profilática - indicada para utilização em procedimentos de limpeza, 
remoção de detritos, manchas placas bacterianas e polimento. 
Composição: Água, Espessante, Lauril Sulfato, Carbonato de 
Cálcio,Pedra Pomes e Aroma Artificial. Embalagem: Frasco com 90 g 

6,70 100,50 

145 10 UNID Pedra Pomes - Abrasivo empregado na limpeza e polimento do esmalte 
dentário, amálgama e resina acrílica. Embalagem: Frasco com100 g. 

7,48 74,80 

146 03 CX Película radiografica periapical - medindo 3 cm / 4 cm,simples, plana, 
com imagem de boa qualidade.   Revestimento externo impermeável, com 
cantos arredondados, formando um conjunto flexível.  Caixa com 150 un. 

155,81 467,43 

147 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos – Cor A1B – 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco. . Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor A1B 

148,33 2.373,28 

148 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos – Cor A1D – 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco. . Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor A1D 

148,33 2.373,28 

149 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos – Cor A1E– 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco. . Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor A1E 

148,33 2.373,28 

150 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos  – Cor A2B – 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 

148,33 2.373,28 
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inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco. . Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor A2B 

151 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos  – Cor A2D – 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco. . Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor A2D 

148,33 2.373,28 

152 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos – Cor A2E – 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco. . Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor A2E 

148,33 2.373,28 

153 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos – Cor A3.5B – 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco. . Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor A3.5B 

148,33 2.373,28 

154 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos – Cor A3B – 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco. . Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor A3B 

148,33 2.373,28 

155 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos – Cor A3D – 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco. . Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor A3D 

148,33 2.373,28 

156 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos – Cor A3E – 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco. . Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor A3E 

148,33 2.373,28 

157 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos – Cor A4B – 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco. . Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 

148,33 1.483,30 
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Cor A4B 
158 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos – Cor A4D – 

Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco. . Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor A4D 

148,33 1.483,30 

159 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos – Cor B1B – 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco. . Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor B1B 

148,33 2.373,28 

160 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos – Cor B1E – 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco.  Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor B1E 

148,33 2.373,28 

161 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos – Cor B2B – 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco. Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor B2B 

148,33 2.373,28 

162 16 UNID Restaurador Fotopolimerizável de Nanocompostos – Cor B2E – 
Material polimérico desenvolvido para ser usado em restaurações de 
dentes anteriores e posteriores. Constituídos por matriz orgânica (união 
dos monômeros: bis-GMA, UDMA, TEGDMA, e bis-EMA), matriz 
inorgânica (nanopartículas agregadas de zircônia/sílica – combinação de 
partículas de sílica com 20nm e Zircônia com 4-11 nm) e agente de união 
(silano). Fotopolimerizável. Radiopaco.  Apresenta excelente polimento e 
brilho, alta propriedade mecânica. Acondicionado em seringas com 4g na 
Cor B2E 

148,33 2.373,28 

163 20 UNID Restaurador Fotopolimerizável para Dentes Posteriores Indicada para 
restaurações diretas e indiretas em dentes posteriores (classe I e II). 
Resina com carga inorgânica de zircônia\sílica, mais firme que outras 
Caracteristicas: radiopaca. excelente acomodação do material na 
cavidade: mais fácil de obter anatomia oclusal, ótima resistência ao 
desgaste, baixa contração de polimerização, facilita a reconstrução do 
ponto de contato em restaurações Classe II, menor incidência de 
sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal Rendimento: em 
média 20 restaurações posteriores. Seringa com 4g. Cor A3. 

165,16 3.303,20 

164 10 UNID 
 

Restaurador Fotopolimerizável Micro-hídrida - Resina composta micro-
híbrida, universal, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. Porcentagem de carga em volume: 61%. 
Acondicionada em seringa com 4g. Cor: OA2 

59,55 595,50 

165 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável Micro-hídrida - Resina composta micro-
híbrida, universal, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e 

62,30 623,00 
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posteriores. Resina à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. Porcentagem de carga em volume: 61%. 
Acondicionada em seringa com 4g. Cor: OA3 

166 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável Micro-hídrida - Resina composta micro-
híbrida, universal, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. Porcentagem de carga em volume: 61%. 
Acondicionada em seringa com 4g.  Cor: OA3,5 

62,30 623,00 

167 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável Micro-hídrida - Resina composta micro-
híbrida, universal, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. Porcentagem de carga em volume: 61%. 
Acondicionada em seringa com 4g. Cor: A1 

62,30 623,00 

168 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável Micro-hídrida - Resina composta micro-
híbrida, universal, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. Porcentagem de carga em volume: 61%. 
Acondicionada em seringa com 4g. Cor: A2 

59,29 592,90 

169 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável Micro-hídrida - Resina composta micro-
híbrida, universal, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. Porcentagem de carga em volume: 61%. 
Acondicionada em seringa com 4g. Cor: A3 

59,28 592,80 

170 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável Micro-hídrida - Resina composta micro-
híbrida, universal, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. Porcentagem de carga em volume: 61%. 
Acondicionada em seringa com 4g. Cor: A3,5 

62,30 623,00 

171 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável Micro-hídrida - Resina composta micro-
híbrida, universal, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. Porcentagem de carga em volume: 61%. 
Acondicionada em seringa com 4g. Cor: A4 

62,30 623,00 

172 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável Micro-hídrida - Resina composta micro-
híbrida, universal, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. Porcentagem de carga em volume: 61%. 
Acondicionada em seringa com 4g. Cor: B1 

62,30 623,00 

173 10 UNID Restaurador Fotopolimerizável Micro-hídrida - Resina composta micro-
híbrida, universal, fluorescente, radiopaca, fotopolimerizável, com alta 
capacidade de mimetização, elevada capacidade de polimento e 
durabilidade. Indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. Resina à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário 
alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, com tamanhos que 
variam de 0,005µm a 10µm. Porcentagem de carga em volume: 61%. 

62,30 623,00 
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Acondicionada em seringa com 4g.  Cor: B2 
174 20 UNID Revelador de radiografia – Indicado para revelação da imagem do 

exame na película de filme. Embalagem com 500ml. Pronto uso. 
Revelação manual. 

16,04 320,80 

175 30 UNID Sabonete líquido - Sabonete cremoso anti-séptico, neutro. Sem perfumes 
e corantes. Ideal para situações onde é contra indicado o uso de perfumes 
e corantes. Ampla atividade anti-microbiana. Proporciona excelente poder 
de limpeza, hidratação e anti-sepsia. Embalagem com 1000 ml. 

16,84 505,20 

176 30 PCT Saco de lixo hospitalar de 30 LT –  Saco para acondicionamento de 
resíduos sólidos hospitalares / infectantes, produzido em Polietileno de 
Alta Densidade (PEAD) Virgem. Perfeita resistência mecânica e 
proporcionando a opacidade necessária à aplicação, disponível na cor 
branco leitoso. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e 
uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo 
durante o manuseio. Pacote c/ 100 unid 

33,66 1.009,80 

177 30 UNID Selante fotopolimerizável para selamento de fóssulas e fissuras da face 
oclusal dos dentes.  Composição: Bis-GMA Uretano Modificado, Trietileno 
Glicol Di-Metacrilato, Barosilicato de Aluminio e Bário, Ester Tetracrilico 
Ácido Fosfórico, Fluoreto de Sódio, N-Metil Dietanolamina e 
Canforoquinona.   Seringa com 2 g.  Cor: matizada 

61,69 1.850,70 

178 06 UNID Solução hemostática para uso tópico – Solução tópica a base de 
Cloreto de Alumínio indicada para pequenas cirurgias no controle de 
sangramento. 

34,45 206,70 

179 50 PC Sugador Endodôntico - indicado para sucção de líquidos durante os 
procedimentos odontológicos. Possui pontas e agulha de plástico 

maleável de fácil adaptação para o procedimento. Descartáveis. 

Embalados com 20unidades de cores sortidas 

14,09 704,50 

180 60 CX Sugador Cirurgico descartável esterilizado - Possui dois diâmetros de 
ponteiras (2,5 mm e 3 mm) e exclusiva curvatura do tubo que permite 
Permite a sucção em toda a região de cavidade bucal, auxiliando os 
procedimentos cirúrgicos. Caixa com 20 unidades 

22,29 1.337,40 

181 200 PCT Sugador descartável  - confecc. em PVC transparente e atóxico, c/ fio de 
aço, que garante a modelagem desejada.  Ponteira em PVC macio e 
atóxico. Pct c/ 40 un. 

5,36 1.072,00 

182 06 UNID Spray para teste de vitalidade pulpar. Composição: butano 
desodorizado, etanol, benzoato de sódio, água desmineralizada, essência 
mentol. Embalagem: Fr com 200 ml. 

31,75 190,50 

183 50 UNID Taça Borracha Individual – CA - Taça de borracha para contra-ângulo. 
Utilizada para profilaxia dental. Embalagem c/ 1 unidade. 

2,05 102,50 

184 20 PCT Tiras Matriz de Poliéster - Matriz transparente para uso com resina 
composta. Pacote com 50 unidade 

1,82 36,40 

185 15 CX Tiras abrasiva de poliéster - utilizadas para acabamento proximal em 
restaurações de resinas compostas ionômero de vidro e cimento 
resinosos.Confeccionadas em poliéster abrasivo com nanopartículas com 
4mm cada, com centro neutro, abrasividade média e fina em uma só tira. 
Cx c/ 150 un. 

116,76 1.751,40 

186 20 PCT Tira de lixa de aço 4 mm – Tiras abrasivas de aço inoxidável e óxido de 
alumínio, de fabricação alemã com grande poder de desgaste, 
flexibilidade e durabilidade.  Utilizadas para o acabamento e polimento de 
restauração dental, indicadas para todos os tipos de materiais 
restauradores. Pc c/ 12 tiras de 4 mm 

10,89 217,80 

187 06 UNID Tricresol Formalina - material para desinfecção de canal radicular que 
alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol (38 a 40% de 
formaldeído e 38 a 40% de cresol) Embalgem: Frasco com 10 ml. 

6,14 36,84 

188 06 UNID Vaselina sólida – isola o cimento de ionômero de vidro de fluidos bucais. 
Embalagem com 1 pote de 90g. 

15,28 91,68 

189 06 UNID Verniz forrador de cavidades - é um verniz cavitário utilizado como 
auxiliar no forramento e proteção do complexo dentina-polpa, nas 
restaurações, isolando-a térmica e quimicamente. Embalagens com 15 ml. 

13,16 78,96 

   INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO   
190 05 KIT Abridor de boca plástico - Auxilia na abertura da boca do paciente, 

proporcionado maior conforto e facilitando o desempenho dos 
procedimentos odontológico Instrumento de encaixe entre a arcada 
superior e inferior do paciente promovendo maior conforto em manter a 
boca aberta por mais tempo, facilitando o desempenho do trabalho do 
profissional. Esterilizável em autoclave a 134°C. Embalagens com 2 

11,10 55,50 
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unidades. 
191 05 UNID Alavanca Adulto Heidbrink Nº 1– instrumento cirúrgico produzido com 

aços inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

58,66 293,30 

192 05 UNID Alavanca Adulto Heidbrink Nº 2 – instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

38,98 194,90 

193 05 UNID Alavanca Adulto Heidbrink Nº 3 – instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

54,96 274,80 

194 05 UNID Alavanca Adulto Apexo 301 – instrumento cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

41,57 207,85 

195 05 UNID Alavanca Adulto Apexo 302 – instrumento cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

32,43 162,15 

196 05 UNID Alavanca Adulto Apexo 303 – instrumento cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

35,77 178,85 

197 05 UNID Alavanca Adulto Apical 301 – instrumento cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

38,48 192,40 

198 05 UNID Alavanca Adulto Apical 302 - instrumento cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 

50,34 251,70 
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martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

199 05 UNID Alavanca Adulto Apical 303 - instrumento cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

38,08 190,40 

200 05 UNID Alavanca Adulto Apical 304 - instrumento cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

37,58 187,90 

201 05 UNID Alavanca Adulta Seldin 2 Reta - instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

43,73 218,65 

202 05 UNID Alavanca Adulta Seldin 1L Esquerdo - instrumento cirúrgico produzido 
com aços inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - 
teor de cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) 
e martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de 
carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 
7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as 
normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em emb individuais, devidamente etiquetados, 
identificados c/ sua referência, lote e número de registro. 

43,67 218,35 

203 05 UNID Alavanca Adulta Seldin 1R Direita - instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

43,67 218,35 

204 05 UNID Alveolotomo curvo - instrumento cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

88,00 440,00 

205 05 UNID Aplicador de Hidróxido de Cálcio duplo - Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de 
diâmetro 5,5mm e serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui 
uma face lisa onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do 
fabricante. A validade é de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA 

14,35 71,75 

206 03 UNID Afastador Minnesota - Indicado para afastar tecidos moles durante os 22,46 67,38 
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procedimentos cirúrgicos.Caracteristicas: Não cortante; de material Aço 
Inox; Autoclavável. Embalagem com 1 unidade 

207 20 UNID Bandeja sem divisão – Altura: 10mm, Largura: 92mm, Comprimento: 
225mm  -  Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 304, com 
acabamento polido; gravação (à laser) com a identificação do fabricante e 
o número é cadastrado na ANVISA 

23,61 472,20 

208 05 UNID Brunidor nº 29 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 420, em 
perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

10,82 54,10 

209 30 UNID Cabo para espelho - instrumento cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

10,83 324,90 

210 05 UNID Cabo de Bisturi nº 3 – 12,8cm - instrumento cirúrgico produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor 
de cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

11,31 56,55 

211 10 UNID Calcador FP 6335 nº 1 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 
420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA 

18,11 181,10 

212 05 UNID Colgadura simples Inox – clips individual, fabricado em aço Inoxidável e 
indicado para prender películas radiograficas 

3,83 19,15 

213 10 UNID Cureta Gracey G3/G4 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 
420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

29,27 292,70 

214 10 UNID Cureta Gracey G5/G6 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 
420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

34,57 345,70 

215 10 UNID Cureta Gracey  G7/G8 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 
420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

29,47 294,70 

216 10 UNID Cureta Gracey G11/G12 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 
420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

30,80 308,00 

217 10 UNID Cureta Gracey G13/G14 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 
420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 

34,00 340,00 
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de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 
218 10 UNID Cureta Gracey G17/G18 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 

420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

29,35 293,50 

219 06 UNID Cureta Lucas - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 420, em 
perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

18,71 112,26 

220 10 UNID Cureta McCall 1/10 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

27,07 270,70 

221 10 UNID Cureta McCall 11/12 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

27,30 273,00 

222 10 UNID Cureta McCall 13/14 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 420, 
em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

43,37 433,70 

223 10 UNID Cureta MacCall 15/16 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 
420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

43,73 437,30 

224 10 UNID Cureta MacCall 17/18 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 
420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

37,40 374,00 

225 20 UNID Escavador de dentina nº 5 - Instrumento produzido em aço inoxidável 
AISI 420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 
5,5mm e serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para 
maior segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa 
onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A 
validade é de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

11,12 222,40 

226 20 UNID Escavador de dentina nº 11 ½ - Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de 
diâmetro 5,5mm e serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui 
uma face lisa onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do 
fabricante. A validade é de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

10,97 219,40 

227 20 UNID Escavador de dentina nº 17 - Instrumento produzido em aço inoxidável 
AISI 420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 
5,5mm e serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para 
maior segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa 
onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A 
validade é de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

10,85 217,00 

228 20 UNID Escavador de dentina nº 17L – projetado com pescoço e ponta ativa de 
4mm mais longos que o convencional, indicado para remoção de tecidos 
cariados em cavidades mais profundas. Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de 
diâmetro 5,5mm e serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui 

11,30 226,00 
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uma face lisa onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do 
fabricante. A validade é de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

229 20 UNID Escavador de dentina nº 17L/18L – projetado com pescoço e ponta ativa 
de 4mm mais longos que o convencional, indicado para remoção de 
tecidos cariados em cavidades mais profundas. Instrumento produzido em 
aço inoxidável AISI 420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de 
diâmetro 5,5mm e serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui 
uma face lisa onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do 
fabricante. A validade é de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

10,38 207,60 

230 10 UNID Esculpidor de Hollenback nº 3s - Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de 
diâmetro 5,5mm e serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui 
uma face lisa onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do 
fabricante. A validade é de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA 

11,01 110,10 

231 10 UNID Esculpidor de Hollenback nº 3ss - Instrumento produzido em aço 
inoxidável AISI 420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de 
diâmetro 5,5mm e serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que 
contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui 
uma face lisa onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do 
fabricante. A validade é de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

10,52 105,20 

232 10 UNID Espátula para Resina Nº 1 de Titânio - Pontas de aço inox revestidas 
em Nitreto de Titânio; autoclavável. Indicado para manipulação de resina 
utilizada nos tratamentos dentários, dentre outros. Utilizado para levar a 
resina e modelar a cavidade a ser restaurada. Embalagem com 1 unidade. 
Com registro na ANVISA. 

56,90 569,00 

233 10 UNID Espátula para Resina Nº 2 de Titânio - Pontas de aço inox revestidas 
em Nitreto de Titânio; autoclavável. Indicado para manipulação de resina 
utilizada nos tratamentos dentários, dentre outros. Utilizado para levar a 
resina e modelar a cavidade a ser restaurada. Embalagem com 1 unidade. 
Com registro na ANVISA. 

64,53 645,30 

234 10 UNID Espátula para Resina Nº 3 de Titânio - Pontas de aço inox revestidas 
em Nitreto de Titânio; autoclavável. Indicado para manipulação de resina 
utilizada nos tratamentos dentários, dentre outros. Utilizado para levar a 
resina e modelar a cavidade a ser restaurada. Embalagem com 1 unidade. 
Com registro na ANVISA. 

64,53 645,30 

235 10 UNID Espátula para Resina Nº 4 de Titânio - Pontas de aço inox revestidas 
em Nitreto de Titânio; autoclavável. Indicado para manipulação de resina 
utilizada nos tratamentos dentários, dentre outros. Utilizado para levar a 
resina e modelar a cavidade a ser restaurada. Embalagem com 1 unidade. 
Com registro na ANVISA. 

56,86 568,60 

236 10 UNID Espátula para Resina Nº 5 de Titânio - Pontas de aço inox revestidas 
em Nitreto de Titânio; autoclavável. Indicado para manipulação de resina 
utilizada nos tratamentos dentários, dentre outros. Utilizado para levar a 
resina e modelar a cavidade a ser restaurada. Embalagem com 1 unidade. 
Com registro na ANVISA. 

52,73 527,30 

237 12 UNID Espátula plástica para ionômero de vidro - Utilizada especificamente na 
manipulação de ionômero de vidro. Maior flexibilidade Não escurece o 
material durante a manipulação Embalagem com 1 unidade 

8,25 99,00 

238 10 UNID Espátula para Resina Nº 2 Interproximal de Titânio - Pontas de aço 
inox revestidas em Nitreto de Titânio; autoclavável. Indicado para 
manipulação de resina utilizada nos tratamentos dentários, dentre outros. 
Utilizado para levar a resina e modelar a cavidade a ser restaurada. 
Embalagem com 1 unidade. Com registro na ANVISA. 

48,84 488,40 

239 20 UNID Espátula nº 70 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 420, em 
perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA 

18,09 361,80 

240 60 UNID Espelho Plano #5 – se diferencia comum por ter a camada de material 
refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do 
espelho) e não no plano trseiro do espelho, como no caso do espelho 
comum. Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 420, em perfil 
octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e serrilhado 
paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior segurança e 

5,55 333,00 
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eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde é feita a 
gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é de 10 
anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

241 30 UNID Explorador Duplo nº 5 - Instrumento produzido em aço inoxidável AISI 
420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e 
serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior 
segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possui uma face lisa onde 
é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. A validade é 
de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA. 

7,62 228,60 

242 04 UNID Fórceps Adulto nº 1 – para incisivos e caninos superiores - instrumento 
cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L 
e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca 
de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 
0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segUNIDo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas 
Práticas de Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens 
individuais, devidamente etiquetados, identificados com sua referência, 
lote e número de registro. 

101,64 406,56 

243 04 UNID Fórceps Adulto nº 101 - para pré molares, universal -  instrumento 
cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L 
e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca 
de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 
0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo 
a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

91,11 364,44 

244 04 UNID Fórceps Adulto nº 150 – para pré molares, incisivos e raízes superiores -  
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro 

101,64 406,56 

245 04 UNID Fórceps Adulto nº 151 - para pré molares, incisivos e raízes inferiores -  
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

101,64 406,56 

246 04 UNID Fórceps Adulto nº 18L – para molares superiores do lado esquerdo - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

101,64 406,56 

247 04 UNID Fórceps Adulto nº 18R - para molares superiores do lado direito - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 

101,64 406,56 
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devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

248 04 UNID Fórceps Adulto nº 203 – para pré molares, incisivos, raízes inferiores, 
ambos os lados  - instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 
e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em 
embalagens individuais, devidamente etiquetados, identificados com sua 
referência, lote e número de registro. 

84,31 337,24 

249 04 UNID Fórceps Adulto nº 210H – para sisos superiores, cabo em gancho, 
ambos os lados  - instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 
e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em 
embalagens individuais, devidamente etiquetados, identificados com sua 
referência, lote e número de registro. 

86,63 346,52 

250 04 UNID Fórceps Adulto nº 222 – para sisos inferiores, ambos os lados  - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

86,63 346,52 

251 04 UNID Fórceps Adulto nº 213 – para pré molares e caninos superiores, ambos 
os lados  - instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 
e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em 
embalagens individuais, devidamente etiquetados, identificados com sua 
referência, lote e número de registro. 

86,63 346,52 

252 04 UNID Fórceps Adulto nº 68 - para raízes inferiores, ambos os lados - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

86,63 346,52 

253 04 UNID Fórceps Adulto nº 69 - para fragmentos de raízes e raízes pequenas 
superiores e inferiores - instrumento cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

101,64 406,56 

254 04 UNID Fórceps Adulto nº 65 - para incisivos e raízes superiores, bico fino - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 

86,63 346,52 
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segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

255 02 UNID Fórceps Adulto nº 53 R – para molares inferiores direito (para canhoto) - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

102,18 204,36 

256 02 UNID Fórceps Adulto nº 53 L – para molares superiores, lado esquerdo (para 
canhoto)- instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 
e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em 
embalagens individuais, devidamente etiquetados, identificados com sua 
referência, lote e número de registro. 

91,86 183,72 

257 04 UNID Fórceps Adulto nº 23 – para pré molares inferiores de ambos os lados - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

86,63 346,52 

258 04 UNID Fórceps Adulto nº16 – para molares inferiores - instrumento cirúrgico 
produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 
316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 
0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 
0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma 
ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado 
segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação 
pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, devidamente 
etiquetados, identificados com sua referência, lote e número de registro. 

86,63 346,52 

259 04 UNID Fórceps Adulto nº17 – para molares inferiores - instrumento cirúrgico 
produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 
316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 
0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 
0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma 
ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado 
segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação 
pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, devidamente 
etiquetados, identificados com sua referência, lote e número de registro. 

101,64 406,56 

260 04 UNID Fórceps Infantil nº 16 – para molares inferiores de ambos os lados - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

82,88 331,52 

261 04 UNID Fórceps Infantil nº 18D – para molares superiores de ambos os lados - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 

86,63 346,52 
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cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

262 04 UNID Fórceps Infantil nº 18L – para molares superiores, lado esquerdo - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

86,63 346,52 

263 04 UNID Fórceps Infantil nº 18R – para molares superiores, lado direito - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

91,53 366,12 

264 04 UNID Fórceps Infantil nº 21 – para molares inferiores, lado direito - instrumento 
cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L 
e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca 
de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 
0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo 
a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

91,53 366,12 

265 04 UNID Fórceps Infantil nº 27– para molares superiores, lado direito - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

86,63 346,52 

266 04 UNID Fórceps Infantil nº 44 – para molares inferiores, lado direito - instrumento 
cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L 
e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca 
de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 
0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo 
a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

86,63 346,52 

267 04 UNID Fórceps Infantil nº 46 – para incisivos inferiores - instrumento cirúrgico 
produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 
316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 
0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 
0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma 
ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado 
segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação 
pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, devidamente 
etiquetados, identificados com sua referência, lote e número de registro. 

91,53 366,12 

268 04 UNID Fórceps Infantil nº 65 – para raízes superiores, ambos os lados - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 

83,17 332,68 
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AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

269 04 UNID Fórceps Infantil nº 68 – para raízes superiores, ambos os lados - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

86,63 346,52 

270 04 UNID Fórceps Infantil nº 69 – para fragmentos de raízes superiores e inferiores 
- instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

84,55 338,20 

271 30 UNID Pinça para algodão - instrumento produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 
e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em 
embalagens individuais, devidamente etiquetados, identificados com sua 
referência, lote e número de registro 

13,09 392,70 

272 12 UNID Porta Agulha Mathieu 14 cm – utilizados com agulhas 4-0 a 6-0 - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

68,58 822,96 

273 12 UNID Porta Agulha Mathieu 17 cm – utilizados com agulhas 4-0 a 6-0 - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

86,29 1.035,48 

274 12 UNID Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm – utilizados com agulhas 4-0 a 6-0  - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

28,81 345,72 
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275 12 UNID Porta Agulha Mayo Hegar 17 cm – utilizados com agulhas 4-0 a 6-0 - 
instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis austeníticos (tipo 
AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 18% e teor de 
carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo AISI 410/420 com 
cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) 
segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, 
devidamente etiquetados, identificados com sua referência, lote e número 
de registro. 

45,58 546,96 

276 01 KIT Posicionador Radiográfico - indicado para auxiliar na orientação da 
angulação do aparelho de Raios-X odontológico, resultando em imagens 
radiográficas padronizadas e nítidas. Dispositivos mantém o filme paralelo 
ao aparelho de raio X, a aleta de pressão mantém o filme preso. Peças 
desmontáveis facilitam a esterilização. Peças reversíveis, alternando-se 
de posição: peças dos dentes posteriores alternam-se para superiores e 
inferiores conforme o lado colocado, a mesma reversão ocorre para o 
posicionador para dentes anteriores. Autoclavável até 134ºC. Registro 
Anvisa 

59,67 59,67 

277 05 UNID Pote Dappen vidro - utilizado em manipulação de materiais de uso 
odontológico, médico e farmacêutico. Sua composição a base de nylon 
permite ser totalmente autoclavável, garantindo boa resistência ao 
produto. Possui duas cavidades para as manipulações. Esterilizável em 
Autoclave a 137°C; Disponível nas cores: Azul, Rosa, Prata e Verde. 

2,96 14,80 

278 05 UNID Placa de Vidro (média) – indicada para manipulação de resina. 
Dimensões: 150x70x10mm 

10,57 52,85 

279 03 UNID Prendedor de guardanapo – Jacaré - Prendedor de guardanapo em 
corrente de metal. Aplicação Como auxiliar para segurar o guardanapo de 
proteção no paciente. Embalagem c/ 1 unidade 

8,74 26,22 

280 03 UNID Régua Milimetrada P/Endo - Para medição em endodontia; esterelizavel 
em autoclave. Embalagem c/ 1 und. 

16,96 50,88 

281 10 UNID Seringa para anestesia com refluxo - instrumento produzido com aço 
inoxidável; autoclavável; com refluxo; projetada para o uso de qualquer 
tipo de tubete padronizado de anestésico. Para aplicação de anestesia 
Odontológica. Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado 
segundo as normas NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação 
pela ANVISA. Acondicionados em embalagens individuais, devidamente 
etiquetados, identificados com sua referência, lote e número de registro. 

52,34 523,40 

282 12 UNID Tesoura Iris Reta - instrumento cirúrgico produzido com aços inoxidáveis 
austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de cromo: cerca de 
18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e martensíticos (tipo 
AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, conferindo dureza 
entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. Possui Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado segundo as normas NBR ISO 9001:2000 
e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. Acondicionados em 
embalagens individuais, devidamente etiquetados, identificados com sua 
referência, lote e número de registro. 

18,27 219,24 

283 12 UNID Tesoura Iris curva – instrumento cirúrgico produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos (tipo AISI 304/304L e AISI 316/316L - teor de 
cromo: cerca de 18% e teor de carbono: cerca de 0,03% a 0,08%) e 
martensíticos (tipo AISI 410/420 com cerca de 0,12% a 0,40% de carbono, 
conferindo dureza entre 35 e 55 Rc) segundo a norma ASTM 7153-1. 
Possui Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo as normas 
NBR ISO 9001:2000 e Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. 
Acondicionados em embalagens individuais, devidamente etiquetados, 
identificados com sua referência, lote e número de registro. 

17,75 213,00 

   TOTAL  187.964,38 

 

3.2 - Nos termos do inciso I do art. 48 da LC 123/2006 a Administração Pública deverá realizar 
processo licitatório destinado exclusivamente à participação exclusiva de microempresas e 
empresas de pequeno porte quando as licitações forem processadas por itens ou lotes cujos 
valores sejam iguais ou inferiores à R$ 80.000,00.  
 
4. JUSTIFICATIVA 
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4.1 – A aquisição faz-se necessária, para suprir as necessidades do Departamento de Saúde e 
Unidades Básicas de Saúde, sendo que a quantidade a ser adquirida é estimada para um 
período de doze meses. 
 

- Departamento de Saúde - 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO (SUGESTÃO) 
 
 
O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DO CREDENCIAMENTO DOCUMENTAÇÃO 
QUE COMPROVE TOTAIS PODERES PARA PARTICIPAR DO PREGÃO 
 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede 
(endereço completo) inscrita no CNPJ/MF sob nº. ................e Inscrição Estadual sob nº. 
......................, Representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) 
Sr(a)(s)........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............ e CPF n.º ............, 
nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a). ..........................., portador(a) da 
Cédula de Identidade RG nº. ............ e CPF nº. ............, a quem confere(m) amplos poderes 
para representar a (Razão Social da Empresa) perante a Município de Jandaia do Sul, no que 
se referir ao Pregão nº. 89/2019, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as 
fases da Licitação, inclusive apresentar proposta em nome da Outorgante, formular 
verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente da 
intenção de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recursos administrativo, assinar a 
Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Pregoeira, enfim praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar 
Contratos/ARP de Fornecimento/Serviços e demais compromissos. A presente procuração é 
válida até o dia ........................ 
 
Por ser verdade, firmamos a presente procuração para que produza os efeitos legais.  
 
Local e data.  
(Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com poderes para este fim 
conforme Contrato Social da empresa)  
 
 
 
 
 
 
Obs.: Só será aceita mediante reconhecimento de firma. 
Esta deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
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ANEXO VII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP OU 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI (SUGESTÃO) 
 
 
 
 
(nome/razão social) ________________________, inscrita no CNPJ nº. _______________, por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ______________________________, 
portador (a) da Cédula de Identidade nº. ________________ e CPF nº. _________________, 
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser Microempresa (    
), Empresa de Pequeno Porte (   ), ou Microempreendedor Individual - MEI (   ), nos termos de 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da 
lei Complementar nº.123/06 e alterações. 

.................................................................................................. 
(local e data) 

 
 
Assinatura : 
Nome: 
(do sócio gerente ou contador responsável da empresa) 
 
 
 
 
 
* Esta declaração poderá ser substituída pela apresentação da Certidão Simplificada DA 
JUNTA COMERCIAL RESPECTIVA 
Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante 
Esta deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


