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ATA PREGÃO N.º 011/2017 

REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.850/2017 

 
 

Às 09h do dia 26 (vinte e seis) de julho de 2017 (dois mil e dezessete), reuniram-se o Pregoeiro da 
Prefeitura do Município de Baixo Guandu – ES, o Sr. Sandro Márcio Zamboni e os demais membros da 
equipe de apoio, Márcio Macedo Saboia e Pedro dos Anjos, todos designados pelas Portarias nº 023/2013 e 
023/2017, em atendimento às disposições contidas nas Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, nos 
Decretos Federais nº 7.892/2013 e 8.250/2014, nos Decretos Municipais n.º 5.126/2014, 5.350/2015 e 
5.807/2017, a fim de realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 
014/2017 - Tipo Menor Preço por Item, referentes ao Processo administrativo protocolizado sob o nº 
1.850/2017, cujo objeto é o Registro de Preços para Futuras Aquisições de Materiais para Consumo 
Odontológico, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes 
dos anexos VII e VIII, partes integrantes do referido Edital, para todos os fins legais. Inicialmente, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro iniciou os trabalhos verificando o 
comparecimento das seguintes licitantes interessadas em participar do certame: 
 

 

EMPRESAS / CREDENCIADAS 

01-Razão Social: FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 
07.377.489/0001-64, neste ato representado pelo Sr. David Nogueira Marques, sócio- administrador, RG 
Nº 821843455-IFP-RJ e CPF Nº 358.709.317-20; 
02-Razão Social: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ 
Nº 08.849.206/0001-00, neste ato representada pelo Sr. Pedro Laelson de Oliveira Lima, procurador, RG 
Nº 1.356.023-SSP-ES  e CPF Nº 414.155.075-20;  
03-Razão Social: ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48, neste ato representada pelo 
Sr. José Agostinho Gabriel, sócio administrador, RG Nº 403.971-SSP-ES  e CPF Nº 493.601.677-20;  
04- RAZÃO SOCIAL: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 
35.997.345/0001-46, tendo protocolizado os documentos, inclusive os documentos para credenciamento 
em um 3º (terceiro) envelope, não enviou representante ao certame; Não credenciou- se ao certame, visto 
a Exclusividade de ME/EPP, nos termos das Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014 e Decreto 
Municipal nº 5.807/2017. 

 

 
Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu as Declarações de cumprimento dos Requisitos de Habilitação, 
bem como os envelopes antecipadamente protocolizados, o envelope nº 01- contendo a proposta de preços 
e o envelope nº 02- contendo os documentos para habilitação, das empresas credenciadas.  
 
 
 

ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
 
 
 

Foram abertas as propostas iniciais das empresas proponentes que apresentaram os seguintes preços:  
 
 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Página 2 de 85 
 

01-Razão Social: FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÕES Vr. Unit. Vr. Total 

01 60  Frasco Adesivo Fotopolimerizável- frasco com 6g. indicado 

para união de resinas compostas fotopolimerizáveis à 

estrutura dental, reparo em porcelana e resina e 

cimentação de restaurações indiretas, quando utilizado 

com cimento resinoso adesivo (coroas, pinos 

intraradoculares, inlays, onlays), primer e adesivo em 

um só frasco, solvente à base de água e álcool não 

evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo 

apresente a mesma performance da primeira até a 

última gota do frasco, contém partícula de carga de 

5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e 

ao esmalte, exclusiva tampa flip top que evita 

desperdício e pode ser manuseada apenas com um mão. 

Frasco com 6g: rendimento até 280 gotas, o que 

possibilita a realização de até 280 restaurações ( em 

média 1 gota por restauração). Deverá constar 

externamente os dados de identificação, procedência, 

data de validade, número do lote, registro no MS, 

ANVISA. Produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da entrega. 

N/C N/C 

02 60 Frasco Água oxigenada 10 vol., uso externo, com 1000 ml, 

validade de no mínimo dois anos após a entrega. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S.(Ministério da Saúde – ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de um ano a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

03 100 Caixa Agulha gengival curta, descartável, tribiselada e 

siliconizada, estéril, caixa com 100 unidades. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, tipo de esterilização, data de validade, 

número do lote, registro no MS (Ministério da Saúde- 

Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

31,06 3.106,00 

04 50 Unid. Alavanca Seldin nº 2, cabo de alumínio- são 

instrumentos delicados especialmente desenvolvidos 

para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. 

Com lâminas longas, afiadas, finas, côncavas e 

projetadas para fácil inserção entre a ponta de raiz e o 

processo alveolar. Elas são retas para deslizar nas 

paredes das da cavidade alveolar. São afiadas nas 

pontas para cinzelar internamente qualquer 

protuberância que possa existir nas paredes das 

cavidades e venha a interferir na remoção de um 

fragmento de raiz. Deverá constar externamente dados 

de identificação, procedência, data de validade, número 

N/C N/C 
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de lote, registro no MS (Ministério da Saúde- Anvisa). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de 10 anos a partir da data de entrega. Material de 

primeira qualidade. Marcas de Referência: Duflex, 

Quinelato 

05 700 Frasco Álcool à 70% - Frasco contendo 01 (um) litro. 

Líquido, límpido, incolor, isento de partículas visíveis 

a olho nú, volátil, inflamável, antisséptico, odor 

característico de Álcool. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, data de validade, 

número de lote, registro no MS (Ministério da Saúde – 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor. Validade mínima 

de um ano a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

06 15 Unid. Algodão hidrófilo confeccionado com fibras 100% 

algodão. Macio e absorvente, ideal para a higiene e 

antissepsia da pele, além de ser de amplo uso no 

ambiente hospitalar. Apresentação: pacote com 500g. 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

14,58 218,70 

07 100 Pote Anestésico tópico gel, benzocaína 200mg/g, pote com 

12g, validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no MS (Ministério da Saúde- Anvisa). Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

08 120 Bobinas Bobinas em papel grau cirúrgico – 150mmx 100m – 

o papel grau cirúrgico tem porosidade controlada e é 

próprio para a esterilização, embalando diversos 

produtos, tais como: compressas de gaze. 

Confeccionadas com tecnologia avançada para a 

confecção de papel grau cirúrgico com controle de 

qualidade rigidamente controlado “ISO 9002”, 

seguindo normas internacionais (BSI, DIN, ASTMA) e 

normas brasileiras (ABNT, portarias ministeriais) para 

atender as indústrias de produtos estéreis pronto uso, 

centrais de prestação de serviços em esterilização à gás 

óxido de etileno, hospitais, clinicas médicas e 

odontológicas. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número de 

lote, registro no MS (Ministério da Saúde- ANVISA). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor. Validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

 

82,50 9.900,00 
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09 60 Bobina
s 

Bobinas em papel grau cirúrgico – 200mmx 100m – 

o papel grau cirúrgico tem porosidade controlada e é 

próprio para a esterilização, embalando diversos 

produtos, tais como: compressas de gaze. 

Confeccionadas com tecnologia avançada para a 

confecção de papel grau cirúrgico com controle de 

qualidade rigidamente controlado “ISO 9002”, 

seguindo normas internacionais (BSI, DIN, ASTMA) e 

normas brasileiras (ABNT, portarias ministeriais) para 

atender as indústrias de produtos estéreis pronto uso, 

centrais de prestação de serviços em esterilização à gás 

óxido de etileno, hospitais, clinicas médicas e 

odontológicas. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número de 

lote, registro no MS (Ministério da Saúde-ANVISA). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor. Validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

109,79 6.587,40 

10 600 Unid. Broca de Baixa Rotação nº 04- Embalagem caixa 

com 06 unidades CA (Baixa Rotação). Fabricadas 

em Aço Carbono.  Indicadas para uso em estruturas 

dentárias, principalmente na remoção de Tecidos 

cariados. Sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com 

trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, 

esterilizável de calor úmido, seco ou por agentes 

químicos, sem sofrer oxidação. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

N/C N/C 

11 600 Unid. Broca  de Baixa Rotação nº 06- Embalagem caixa 

com 06 unidades CA (Baixa Rotação). Fabricadas 

em Aço Carbono.  Indicadas para uso em estruturas 

dentárias, principalmente na remoção de Tecidos 

cariados. Sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com 

trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, 

esterilizável de calor úmido, seco ou por agentes 

químicos, sem sofrer oxidação. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

N/C N/C 

12 600 Unid. Broca  de Baixa Rotação nº 08- Embalagem caixa 

com 06 unidades CA (Baixa Rotação). Fabricadas 

em Aço Carbono.  Indicadas para uso em estruturas 

dentárias, principalmente na remoção de Tecidos 

cariados. Sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com 

trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, 

esterilizável de calor úmido, seco ou por agentes 

N/C N/C 
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químicos, sem sofrer oxidação. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

13 60 Unid. Brocas  Diamantada para motor de Alta Rotação- 

haste Longa- nº 1014 – em aço inoxidável, ponta com 

granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável 

adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem 

sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através 

de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem 

sofrer oxidação. Acondicionada em caixas conforme 

constar do registro do produto, trazendo externamente 

os dados de identificação, procedência, número de lote 

e número de registro MS (Ministério da Saúde- 

Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

N/C N/C 

14 65 Unid. Cabo de Espelho- 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 no manuseio, possuem uma face lisa onde é feita a 

gravação à laser com a identificação do fabricante, 

podem ser personalizadas com nomes e ou logotipos, 

deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde- ANVISA), os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor. Validade mínima 

de 10 anos a partir da data de entrega. 

36,32 2.360,80 

15 50 Unid. Caixa organizadora Alta- capacidade mínima de 4,3 

litros- possui grampos de segurança que atuam como 

dobradiças, prendendo a tampa firmemente a caixa 

plástica, sua transparência permite a visualização do 

conteúdo, ideal para armazenar e organizar seus 

produtos. Empenhamento fácil e ordenado. Dimensões 

mínimas: 262mmx 177 mm X 147mm. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número de lote; os produtos deverão ser 

embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor. 

N/C N/C 

16 80 Unid. Caixa organizadora Baixa- capacidade mínima de 8,6 

litros- possui grampos de segurança que atuam como 

dobradiças, prendendo a tampa firmemente a caixa 

plástica, sua transparência permite a visualização do 

conteúdo, ideal para armazenar e organizar seus 

N/C N/C 
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produtos. Empenhamento fácil e ordenado. Dimensões 

mínimas: 400mmx 270mmx 133mm. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número de lote, os produtos deverão ser 

embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor. 

17 25 Kit Cimento de hidróxido de cálcio fotopolimerizável. 

Embalagem c/ 01 seringa c/ 2g +0 3 bicos aplicadores. 

Composto de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável e 

radiopaco. Não inibe a polimerização de resinas e 

possui coloração semelhante a dentina. Para 

capeamento pulpar e forramento cavitário. Validade 

mínima de 2 anos a ser contado a partir da entrega. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número de lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde- ANVISA) os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

18 15 Frasco Cimento de óxido de Cálcio PA. Frasco com 10g. É 

um dos materiais mais aceitos atualmente para induzir 

a formação da dentina reparadora, apresentando 

propriedades imprescindíveis para materiais que atuam 

em procedimentos sobre a dentina. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde – Anvisa). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

19 56 Kit Cimento de óxido de Zinco e Eugenol. Kit contendo 

01 frasco com no mínimo de 38g de pó; 01 frasco com 

no mínimo 15 ml de líquido e 01 dosador. É um 

material restaurador temporário. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

N/C N/C 

20 10.000 Unid. Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 

1:100.000. Tubetes de 1,8 ml, acondicionados em 

blisters lacrados com 10 tubetes cada. Isento de 

Metilparabeno. Acondicionados em tubetes de cristal, 

que, permitem a melhor visualização do refluxo 

sanguíneo, Minimizam a dor durante a aplicação, pela 

maior suavidade de deslizamento do êmbolo 

siliconizado. Mantém a eficiência do produto inalterada 

durante todo o período de validade, pela ausência de 

porosidade do cristal. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

N/C N/C 
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esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

 

21 3.000 Unid. Cloridrato de Mepivacaína 2% com Adrenalina 

1:100.000. Acondicionados em blisters lacrados com 

10 tubetes cada. Indicado para procedimentos de curta 

duração. Utilizado principalmente para procedimentos 

em odontopediatria e geriatria por sua baixa toxicidade 

e rápida ação. Total eficácia, com maior potência; 

Menor toxicidade; Maior segurança. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, tipo 

de esterilização, data de validade, número do lote, 

registro no MS (Ministério da Saúde- Anvisa). Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

 

N/C N/C 

22 1.500 Unid. Cloridrato de PRILOCAINA 3% com Felipressina 

1:100.000. Tubetes de 1,8 ml, acondicionados em 

blisters lacrados com 10 tubetes cada. Isento de 

Metilparabeno. Acondicionados em tubetes de cristal, 

que, permitem a melhor visualização do refluxo 

sanguíneo, Minimizam a dor durante a aplicação, pela 

maior suavidade de deslizamento do êmbolo 

siliconizado. Mantém a eficiência do produto inalterada 

durante todo o período de validade, pela ausência de 

porosidade do cristal. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

 

N/C N/C 

23 252 Unid. Condicionador ácido Fosfórico 37% Ataque gel,  
com seringa e agulha. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

24 60 Frasco  Curativo alveolar, com própolis, vidro com 10g. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, tipo de esterilização, data de validade, 

número do lote, registro no MS (Ministério da Saúde – 

Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

N/C N/C 
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integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

25 1,00  Galão Detergente Multienzimático, galão com 05 litros. 

Preparação enzimática desenvolvida para remoção de 

matéria orgânica por imersão manual, através de 

lavadoras automáticas, lavadoras esterilizadoras, 

ultrassônicas e lavadoras de fibroscópios, fórmula com 

05 enzimas e tensoativos sinérgicos que garantem a 

alta eficácia da limpeza, mesmo em presença de 

material biológico ressecado; reduz até 98% da matéria 

orgânica presente nos artigos em apenas 2 minutos. 

Redução drástica de biofilme graças à ação sinérgica 

dos componentes da fórmula-  qualidade assegurada da 

limpeza de canulados em geral; a de testescom e 

fecaelis, pseudomons, s. aureus, e. coli, e m.bovis, 

testes comprovam a redução drástica também de 

biofilme, um dos agentes mais perigosos e indesejados 

no processo de limpeza. Tem estabilidade comprovada 

das enzimas (ece) durante todo o período de validade 

do produto; atua em limpeza manual ou automatizada 

dissolvendo qualquer matéria orgânica mesmo em 

locais de difícil acesso, como por exemplo, em 

canulados, endoscópios e fibroscópios; ótima 

rinsabilidade, facilidade no enxague sem resíduos; um 

único produto para as etapas de pré limpeza e limpeza; 

uso em limpeza manual e automatizada com a mesma 

diluição; alta rentabilidade na diluição; produto 

biodegradável, apresenta atividade proteolítica 

superior, que garante efetividade da limpeza mesmo 

em presença de material ressecado; produto nacional 

com tecnologia internacional; produto biodegradável; 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, tipo de esterilização, data de validade, 

número do lote, registro no MS (Ministério da Saúde – 

Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de um ano a partir da data de 

entrega. 

 

N/C N/C 

26 10 Unid. Dispenser Branco para Sabonete Líquido- apresenta 

disign moderno os produtos apresentam formas 

arredondadas, possui sistema inteligente de abertura 

que permite ao usuário acesso fácil e rápido para 

reposição, possibilita o uso de chaves, mantendo a 

segurança e descrição. Constituído em plástico com 

alta resistência ao impacto. Material em ABS de baixa 

densidade; já vem com reservatório para abastecer 

sistema de fechamento exclusivo, pode ser fechado 

com ou sem chave; habitáculo com todas as paredes 

revestidas a qual garante higiene, evitando umidade e 

poeira; visor central transparente para facilitar a 

visibilidade do sabonete, facilitando o abastecimento. 

Altura mínima de 26 cm; largura mínima de 12 cm; 

profundidade mínima de 11 cm; capacidade mínima de 

800 ml; os produtos deverão ser embalados de acordo 

N/C N/C 
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com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. 

 

27 10 Unid. Dispenser Múltiplo Papel Interfolha Branco- 

apresenta disign moderno os produtos apresentam 

formas arredondadas, possui sistema inteligente de 

abertura que permite ao usuário acesso fácil e rápido 

para reposição, possibilita o uso de chaves, mantendo a 

segurança e descrição. Aparelho flex, que pode ser 

utilizado tanto como toalheiro (folhas 2 ou 3 dobras) ou 

como porta papel higiênico com a fácil modificação de 

algumas peças internas o consumidor tem a 

flexibilidade de usar das duas maneiras. Os produtos 

devem ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir a sua integridade 

durante o transporte; a estocagem, até o uso. 

Dimensões: altura mínima de 310mm;largura mínima 

de 260mm; profundidade mínima de 130mm.  

Composto plástico transparente especial com alta 

resistência ao impacto. Processo de produção por 

injeção termoplástica; sistema interno que garante 

eficiência na saída do papel folha por folha; o papel 

fica 3 cm acima da abertura da saída garantindo 

economia no consumo; espaço interno com todas as 

paredes revestidas que garante mais higiene evitando 

umidade e poeira; visor central transparente permite 

visibilidade interna, facilitando o abastecimento. Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. 

N/C N/C 

28 05 Unid. EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO  é um produto 

amplamente utilizado no preparo das paredes dos 

canais radiculares, previamente à obturação. Atua 

desmineralizando partículas dentárias por quelação de 

ions de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e 

absorção, mostrando-se como um efetivo agente 

quelante e lubrificante. É também efetivo na remoção 

de raspas dentárias durante a terapia periodontal, 

expondo o colágeno e facilitando a aderência de tecido 

conjuntivo tratado na superfície radicular, este 

composto descalcifica a dentina a uma profundidade de 

10 a 30 um em 05 minutos. a sua solubilidade chega a 

30% e o seu ph entre 7,0 e 8,0 é compatível com os 

tecidos vivos, conferindo ao produto uma irritação 

tecidual praticamente nula. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de 02 anos a 

partir da data de entrega. 

N/C N/C 

29 150 Frasco Evidenciador de placa bacteriana em pastilhas. 

Apresentação, frasco com no mínimo 60 pastilhas. A 

fórmula é a base de fuccina básica, confere ao produto 

um maior poder de corar a placa bacteriana, nos dentes 

aparentemente limpos, de uma cor que contraste com 

N/C N/C 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Página 10 de 85 
 

os dentes. Deverá cosntar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote. Registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

30 1.200 Unid. Fio agulhado para sutura de Nylon 3.0 -  agulha de 

1,5 ou 1,7 cm pré cortado, embalagem individualizada, 

estéril, embalagem padrão. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, tipo 

de esterilização, data de validade, número do lote, 

registro no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

 

2,14 2.568,00 

31 14 Frasco Fio Retrator, frasco com 1,5 m. fabricado com um 

delicado fio de algodão, impregnado com cloreto de 

alumínio e isento de epinefrina, o que reduz a presença 

de fluídos e de sangramento devido a sua grande ação 

adstringente. Disponível em dois calibres: fino e 

médio, permitindo o afastamento gengival tanto de 

pacientes que apresentam gengivas delicadas e com 

sulcos rasos como de pacientes com sulcos mais 

profundos. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

 

N/C N/C 

32 20 Frasco Fixador- Embalagem Frascos Plásticos Contendo 

475 Ml, indicado para a fixação da imagem na película 

de filme. Conteúdo: sulfito de sódio, dietileno glycol, 

hidroquinona, pronto uso. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, data de validade, 

número do lote, Registro no M. S. (Ministério da 

Saúde- ANVISA). Os produtos deverão ser embalados 

de acordo com a praxe do fabricante, de forma a 

garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de um ano a 

partir da data de entrega. 

 

N/C N/C 

33 100 Frasco  

 

Flúor gel acidulado - tixotrópico 2,0% em peso de 

fluoreto de sódio e PH neutro para aplicações tópicas, 

frasco com 200ml, validade de no mínimo dois anos 

após a entrega. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

N/C N/C 
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acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega.  

34 300 Pacote Gaze simples em compressa de 7,5 x 7,5cm, com 

densidade de 13 fios/cm², confeccionada em tecido 

100% algodão, de cor branca, isento de impurezas, 

apresentando-se em 8 camadas e 5 dobras (para 

dentro), fio radiopaco (visível em raio x) tramado no 

tecido não estéril. Pacote com 500. Deverá constar 

externamente dados de identificação, quantidade, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega.  

34,00 10.200,00 

35 60 Frasco  

 

HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% - SODA 

CLORADA, frasco com 1 litro. Desinfetante e 

antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. 

Solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. Deverá constar 

externamente dados de identificação, quantidade, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de um ano a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

36 40 Kit Ionômero de vidro auto polimerizável – cor A3 - 

Cimento à base de ionômero de vidro de presa química, 

para restauração dental apresentado na forma de pó que 

deve ser misturado ao ácido poliacrílico no momento 

da sua utilização.  Conteúdo do Kit: 01 frasco de 

cimento em pó com 10g, 01 frasco de líquido com 8g, 

01 dosador de pó e 01 bloco de espatulação. Cimento 

de presa rápida, possui uma boa adesão ao esmalte e à 

dentina sendo desnecessário a criação de retenções, 

Indicado para ART, biocompatível, grande capacidade 

de liberação de flúor com finalidade anticariogênica, 

maior capacidade de recarga de flúor, Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, 

número do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA) e Certificação Européia (CE). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

37 16 Kit Ionômero de vidro fotopolimerizável - Cura tripla, 

excelente adesão à estrutura do dente, liberação de íons 

fluoretos, mistura condensável, não pegajosa, total 

biocompatibilidade com o dente, e frasco de pó com 5 

g, cor A3. Contem 01 frasco de líquido com 2,5 ml, 1 

frasco de Primer com 2,5ml, 1 frasco de Natural Glaze 

com 5 m e bloco de mistura e colher medidora. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

N/C N/C 
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procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA).Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

38 180 Unid. Lima Hedstroen – 25mm número 15 – Lima tipo 

Hedstroen com 25mm, número 15, parte ativa com 

corte quadrangular, angulação do corte de 60°, 

confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de 

oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os 

padrões internacionais, esterilizável através de calor 

úmido, seco  ou por agentes químicos, sem sofrer 

oxidação. Embalados em caixas com 06 unidades, 

trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote e número de registro do 

M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega.  

N/C N/C 

39 960 Unid. LIXA DE AÇO-  tiras de aço inox fabricadas com aço 

fino e flexível, com larguras de 2,5 mm e partículas de 

óxido de alumínio na granulometria média. Essas tiras 

são ideais para remover o excesso de materiais 

deixados nas regiões interpróximais após o 

procedimento de restauração. Formato fino e maleável 

além do centro livre de abrasivo (centro neutro) 

permite uma fácil inserção na região interproximal 

além do contorno adequado do dente. Validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

 

N/C N/C 

40 100 Caixa Luva descartável individual, TAMANHO 

GRANDE, confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada 

com material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 unidades, contendo 

dados de identificação, procedência, validade, número 

do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

 

19,50 1.950,00 

41 1.400 Caixa Luva descartável, individual, TAMANHO 

PEQUENO, confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada 

com material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados 

de identificação, procedência, validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

19,50 27.300,00 
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acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

42 600 Caixa Luva descartável, individual, tamanho EXTRA 

PEQUENA, confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada 

com material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados 

de identificação, procedência, validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

19,50 11.700,00 

43 800 Caixa Luva descartável, individual, TAMANHO MÉDIO, 
confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, 

formato anatômico, ambidestra, lubrificada com 

material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados 

de identificação, procedência, validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

19,50 15.600,00 

44 150 Caixa Máscara cirúrgica descartável, em três camadas, 

antialergênica, 100% polipropileno, não estéril, 

atóxico, não inflamável, com elástico, caixa com 50 

unidades. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega.  

 

6,92 1.038,00 

45 300 Unid. MATRIZ DE AÇO- Indicadas para que se faça o 

envolvimento do dente e utilizada para substituir uma 

ou mais paredes dos dentes durante o processo de 

restauração. Embalagem com 01 (uma) matriz de aço 

de 0,05x5mmx 50cm. Validade mínima de dois anos 

a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

46 25 Unid. ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE 

ANTIEMBAÇANTE- embalagem com 01 unidade. 

Lentes incolor; é um produto altamente versátil que 

oferece muitas vantagens da plataforma, incluindo a 

N/C N/C 
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capacidade de padronizar um modelo de óculos de 

segurança, oferecendo ainda uma opção para os 

trabalhadores para atender as suas necessidades 

individuais. Possui uma lente leve e de estilo único. 

Está em conformidade com a Norma Ansi z87, oferece 

proteção ultravioleta e estão disponíveis em uma 

variedade de tonalidades de lentes de elevado 

desempenho e de revestimentos. Tecnologia mmt-

multi-material technology integrada oferece alta 

capacidade de ajustes; lente panorâmica oferece visão 

periférica e total proteção; apoios nasais flexíveis e 

macios de ajustam a todos os tipos de nariz e evitam 

que os óculos escorreguem; possui elastrômetro macio 

na região da testa para absorver eventuais impactos; 

lentes de reposição disponíveis; comprimento das 

hastes e inclinação de lentes ajustáveis; aprovado no 

teste de impacto balístico militar v; armação com 

garantia permanente, lente única em policarbonato de 

alto impacto. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega 

47 50 

 

Frasco Óleo lubrificante para alta e baixa rotação, frasco 

contendo 200ml, spray, não agride camada de ozônio, 

embalagem reciclável, Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, data de validade, 

número do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

N/C N/C 

48 2.500 Pacote Papel toalha interfolha, 02 dobras 100% celulose. 

21cm x 21 cm, na cor branca, absorção superior, toalha 

de alto desempenho, macia dos dois lados. Produto 

com certificação fsc, pacote com 1.000 fls. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote. Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega.  

8,78 21.950,00 

49 26 Bisnaga Pasta para profilaxia contendo abrasivos suaves e 

aroma artificial, em bisnagas de 50g embaladas 

individualmente, acondicionadas em caixas ou pacotes 

conforme o fabricante, validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega.  Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

N/C N/C 
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o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

50 62 Unid. Pinça Universal - Instrumentos produzidos em aço 

inoxidável (AISI 420) serrilhado paralelo 

(biossegurança) no instrumento que contribui para 

maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA) e Certificação ISO 

9001. Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dez anos a partir da data de 

entrega. Marcas de Referência: Duplex, Quinelato. 

N/C N/C 

51 60 Caixa Pontas para polimento de resina composta. Caixas 

com 06 pontas sortidas, hastes fabricadas em aço, 

autoclaváveis. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

N/C N/C 

52 20  Unid. Porta Algodão Inox- Acabamento perfeito e 

polimento de extrema qualidade, livres de rebarbas, 

fabricada em aço inox, com polimento interno. 

Dimensão de 08x10 cm. 

43,94 878,80 

53 20  Unid. Porta LIXO PARA EQUIPO- Acabamento perfeito e 

polimento de extrema qualidade, livres de rebarbas, 

fabricada em aço inox, com polimento interno. 

Dimensão de 08x10 cm. 

N/C N/C 

54 40 Unid. Resina composta microhíbrida radiopaca, cor OP – 

não fluida - apresenta tamanho médio de partículas na 

faixa de 0,5µm, média viscosidade, fotopolimerizável, 

apresenta opalescência e fluorescência e 

adicionalmente privilegia duas características clínicas: 

a viscosidade e o brilho; silanização das partículas 

resultando em  maior dispersão e interação entre carga 

e monômeros, e uma consistência mais macia e maior 

estabilidade reológica, sem perder as características de 

adequada escultura. Utilizada para restauração de 

preparos pouco invasivos, selante de fóssulas e 

fissuras, base/forramento sob restaurações diretas, 

preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidades, 

reparo de defeitos de esmalte e restaurações de dentes 

decíduos, reparo em resina composta, colagem de 

fragmentos dentários, restaurações classe III e V e 

lesões cervicais não cariosas. Polimerizável com luz 

azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 

500nm. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

N/C N/C 
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uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

55 40 Unid. Resina fotopolimerizável com carga para dente 

posterior, Cor A3,5 embalagem com 3,5g - 

Composito fotopolimerizável, nano- híbrido, baseado 

em tecnologia nano- otimizada para procedimentos 

restauradores diretos. Ele pode ser aplicado 

universalmente para restaurações tanto na região 

anterior como posterior. Sua tecnologia de 

preenchimento com pigmentos nano otimizados é 

responsável pelo exclusivo efeito camaleão do material 

e pelos resultados estéticos naturais. As nano partículas 

tornam melhores as propriedades do material. Baixa 

contração e stress de contração; alto nível de 

radiopacidade; baixo desgaste; polimento rápido e 

fácil; alto brilho. os nano modificadores asseguram 

ótima estabilidade excelente adaptação na cavidade e 

convenientes propriedades de manuseio – não fica 

pegajoso no instrumento; polimerização em apenas 10 

segundos (=1.100mw/cm2 por incremento) possível. 

Deverá cosntar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

56 60 Unid. Resina fotopolimerizável, micro híbrida, cor A3, 

matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em 

peso e 66% em volume; matriz orgânica de BIS-GMA 

e TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

N/C N/C 

57 40 Unid. Resina fotopolimerizável, micro-híbrida, cor A3,5 

matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em 

peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-GMA e 

TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

N/C N/C 

58 30 Unid. Resina fotopolimerizável, micro-híbrida, cor 

A4, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% 

em peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-

GMA e TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

N/C N/C 
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no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

59 20 Frasco REVELADOR, embalagem frascos plásticos 

contendo 475 ml. Indicado para revelação de imagem 

do exame na película de filme. Composição: sulfito de 

sódio, pronto uso. Deverá constar externamente dados 

de identificação, procedência, data de validade, número 

do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de um ano a partir da data de 

entrega. 

N/C N/C 

60 200 Pacote Rolete de algodão, 100% algodão, levemente 

engomado, cortado no tamanho ideal de uso, grande 

poder de absorção, pacote com 100 roletes. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

 

N/C N/C 

61 30 Galão Sabonete líquido, embalagem de 05 litros, essência de 

erva doce. 

N/C N/C 

62 10 Bobina Sacola Plástica, apresentação bobina picotada, 

capacidade de 1 litro, contendo 500 unidades. 

Dimensão de 16cmx 30 cm. 

 

N/C N/C 

63 36 Tubos Selante para fóssulas e fissuras, fotopolimerizável, 

cor A3, com 50% de carga, com liberação de flúor, 

embalagem contendo 01 tubo de 3g.  Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

 

N/C N/C 

64 100 Unid. Seringa anestésica com refluxo articulada – 

produzida em aço AISI 420, Seringa Articulada. Evita 

o risco de injeção intra muscular, evita a formação de 

hematomas, especialmente durante o bloqueio 

causados pela lesão dos vasos que acompanham o 

trajeto dos nervos. Projetado para qualquer tubete  

alquer tubete, padronizado de anestésico. Seguro 

dispositivo refluxo - pino de pressão ao invés de 

“arpão” ou “rabo de porco”, que provocam deformação 

do pistão de borracha do tubete, causando 

extravasamento e ou acidentes. Deverá constar 

40,80 4.080,00 
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externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote. Registro no M. S. 

(Ministério da Saúde Anvisa) e Certificação ISO 9001. 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de 10 anos a partir da data de entrega. Material de 

primeira qualidade. Marcas de referência: Duflex, 

Quinelato. 

 

65 80 Frasco Solução fluoreto de sódio 0,2%, frasco com 1000ml, 

sabores de menta e morango. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

 

N/C N/C 

66 14 Frasco  Solução Hemostática para uso tópico – solução 

hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada 

para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um 

controle de sangramento se faz necessário. Frasco com 

10 ml.  Composição no mínimo com: Cloreto de 

Alumínio, Hidroxiquinoleina, Propilenoglicol, Álcool 

Etílico, Álcool Isopropílico e àgua. Apresenta grande 

ação adstringente e não possui epinefrina em sua 

composição. Não apresenta reações adversas e pode ser 

utilizado em cardíacos. Não provoca retração gengival. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega.  

 

N/C N/C 

67 400 Pacote Sugador odontológico, confeccionado em P.V.C. 

atóxico, arame em aço especial, ponteira confeccionada 

em P.V.C. macio atóxico, pacote com 40 unidades. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

 

N/C N/C 

68 60 Pacote TOUCA, embalagem com 100 unidade. Indicado 

para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há 

necessidade de alta limpeza. Sanfonada e com elástico. 

Gramatura 10. Cor branca; produzida a partir de 

polipropileno/tecido, não tecido (tnt); fabricada 

utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. Tamanho 

7,15 429,00 
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mínimo de 45x52cm, descartáveis, individuais no uso 

único. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número de 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

69 06 Bisnaga Verniz com Flúor. Contendo fluoreto de sódio e 

fluoreto de cálcio, indicado para ser aplicado em 

pontos de desmineralização dos dentes. O veículo 

utilizado é à base de resinas naturais, apresentado como 

vantagens a facilidade de utilização e a característica 

de ser altamente adesivo à superfície do esmalte, 

permitindo um maior tempo de permanência na boca. 

A presença de duas fontes de flúor confere ao produto 

uma ação rápida inicial (exercida pelo fluoreto de 

sódio) e uma ação mais demorada porém profunda 

(exercida pelo fluoreto de cálcio), nas regiões de 

dentina hiperestésica, irá atuar, obliterando a luz dos 

canalículos dentinários, não permitindo a passagem de 

estímulos externos que provocam a sensação dolorosa, 

concentração de flúor mínima presente no produto: 

Fluoreto de sódio 6% =2,71% de ions de flúor; 

Fluoreto de cálcio 6% = 2,92% de ions de flúor. 

Apresentação bisnagas com no mínimo de 3g. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

70 60 Unid. Resina fotopolimerizável com carga para dente 

posterior, Cor A3, embalagem com 3,5g - Composito 

fotopolimerizável, nano- híbrido, baseado em 

tecnologia nano- otimizada para procedimentos 

restauradores diretos. Ele pode ser aplicado 

universalmente para restaurações tanto na região 

anterior como posterior. Sua tecnologia de 

preenchimento com pigmentos nano otimizados é 

responsável pelo exclusivo efeito camaleão do material 

e pelos resultados estéticos naturais. As nano partículas 

tornam melhores as propriedades do material. Baixa 

contração e stress de contração; alto nível de 

radiopacidade; baixo desgaste; polimento rápido e 

fácil; alto brilho. os nano modificadores asseguram 

ótima estabilidade excelente adaptação na cavidade e 

convenientes propriedades de manuseio – não fica 

pegajoso no instrumento; polimerização em apenas 10 

segundos (=1.100mw/cm2 por incremento) possível. 

Deverá cosntar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

N/C N/C 
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o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

 

71 900 Frasco Solução Cloreto de sódio 0,9%, frasco com 500ml, 

embalagem com lacre inviolável externo. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

 

N/C N/C 

72 84 Unid. Sonda Exploradora - Instrumentos produzidos em aço 

inoxidável (AISI 420), em perfil octogonal com arestas 

bem definidas de diâmetro 5,5 mm e serrilhado 

paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para 

maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. 

Possuem uma face lisa onde é feita a gravação à laser 

com a identificação do fabricante, podem ser 

personalizados com nomes e ou logotipos.  Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

8,78 737,52 

  TOTAL GERAL DA PROPOSTA DE PREÇOS 120.604,22 

 

 

 
02-Razão Social: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÕES Vr. Unit. Vr. Total 

01 60  Frasco Adesivo Fotopolimerizável- frasco com 6g. indicado 

para união de resinas compostas fotopolimerizáveis à 

estrutura dental, reparo em porcelana e resina e 

cimentação de restaurações indiretas, quando utilizado 

com cimento resinoso adesivo (coroas, pinos 

intraradoculares, inlays, onlays), primer e adesivo em 

um só frasco, solvente à base de água e álcool não 

evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo 

apresente a mesma performance da primeira até a 

última gota do frasco, contém partícula de carga de 

5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e 

ao esmalte, exclusiva tampa flip top que evita 

desperdício e pode ser manuseada apenas com um mão. 

Frasco com 6g: rendimento até 280 gotas, o que 

possibilita a realização de até 280 restaurações ( em 

média 1 gota por restauração). Deverá constar 

externamente os dados de identificação, procedência, 

data de validade, número do lote, registro no MS, 

ANVISA. Produtos deverão ser embalados de acordo 

113,61 6.816,60 
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com a praxe do fabricante de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da entrega. 

 

02 60 Frasco Água oxigenada 10 vol., uso externo, com 1000 ml, 

validade de no mínimo dois anos após a entrega. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S.(Ministério da Saúde – ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de um ano a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

03 100 Caixa Agulha gengival curta, descartável, tribiselada e 

siliconizada, estéril, caixa com 100 unidades. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, tipo de esterilização, data de validade, 

número do lote, registro no MS (Ministério da Saúde- 

Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

34,48 3.448,00 

04 50 Unid. Alavanca Seldin nº 2, cabo de alumínio- são 

instrumentos delicados especialmente desenvolvidos 

para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. 

Com lâminas longas, afiadas, finas, côncavas e 

projetadas para fácil inserção entre a ponta de raiz e o 

processo alveolar. Elas são retas para deslizar nas 

paredes das da cavidade alveolar. São afiadas nas 

pontas para cinzelar internamente qualquer 

protuberância que possa existir nas paredes das 

cavidades e venha a interferir na remoção de um 

fragmento de raiz. Deverá constar externamente dados 

de identificação, procedência, data de validade, número 

de lote, registro no MS (Ministério da Saúde- Anvisa). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de 10 anos a partir da data de entrega. Material de 

primeira qualidade. Marcas de Referência: Duflex, 

Quinelato 

N/C N/C 

05 700 Frasco Álcool à 70% - Frasco contendo 01 (um) litro. 

Líquido, límpido, incolor, isento de partículas visíveis 

a olho nú, volátil, inflamável, antisséptico, odor 

característico de Álcool. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, data de validade, 

número de lote, registro no MS (Ministério da Saúde – 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor. Validade mínima 

de um ano a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

06 15 Unid. Algodão hidrófilo confeccionado com fibras 100% 

algodão. Macio e absorvente, ideal para a higiene e 

antissepsia da pele, além de ser de amplo uso no 

10,03 150,45 
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ambiente hospitalar. Apresentação: pacote com 500g. 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

07 100 Pote Anestésico tópico gel, benzocaína 200mg/g, pote com 

12g, validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no MS (Ministério da Saúde- Anvisa). Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

 

N/C N/C 

08 120 Bobina
s 

Bobinas em papel grau cirúrgico – 150mmx 100m – 

o papel grau cirúrgico tem porosidade controlada e é 

próprio para a esterilização, embalando diversos 

produtos, tais como: compressas de gaze. 

Confeccionadas com tecnologia avançada para a 

confecção de papel grau cirúrgico com controle de 

qualidade rigidamente controlado “ISO 9002”, 

seguindo normas internacionais (BSI, DIN, ASTMA) e 

normas brasileiras (ABNT, portarias ministeriais) para 

atender as indústrias de produtos estéreis pronto uso, 

centrais de prestação de serviços em esterilização à gás 

óxido de etileno, hospitais, clinicas médicas e 

odontológicas. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número de 

lote, registro no MS (Ministério da Saúde- ANVISA). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor. Validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

 

71,98 8.637,60 

09 60 Bobina
s 

Bobinas em papel grau cirúrgico – 200mmx 100m – 

o papel grau cirúrgico tem porosidade controlada e é 

próprio para a esterilização, embalando diversos 

produtos, tais como: compressas de gaze. 

Confeccionadas com tecnologia avançada para a 

confecção de papel grau cirúrgico com controle de 

qualidade rigidamente controlado “ISO 9002”, 

seguindo normas internacionais (BSI, DIN, ASTMA) e 

normas brasileiras (ABNT, portarias ministeriais) para 

atender as indústrias de produtos estéreis pronto uso, 

centrais de prestação de serviços em esterilização à gás 

óxido de etileno, hospitais, clinicas médicas e 

odontológicas. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número de 

lote, registro no MS (Ministério da Saúde-ANVISA). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor. Validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

 

95,98 5.758,80 
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10 600 Unid. Broca de Baixa Rotação nº 04- Embalagem caixa 

com 06 unidades CA (Baixa Rotação). Fabricadas 

em Aço Carbono.  Indicadas para uso em estruturas 

dentárias, principalmente na remoção de Tecidos 

cariados. Sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com 

trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, 

esterilizável de calor úmido, seco ou por agentes 

químicos, sem sofrer oxidação. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

 

16,13 9.678,00 

11 600 Unid. Broca  de Baixa Rotação nº 06- Embalagem caixa 

com 06 unidades CA (Baixa Rotação). Fabricadas 

em Aço Carbono.  Indicadas para uso em estruturas 

dentárias, principalmente na remoção de Tecidos 

cariados. Sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com 

trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, 

esterilizável de calor úmido, seco ou por agentes 

químicos, sem sofrer oxidação. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

16,13 9.678,00 

12 600 Unid. Broca  de Baixa Rotação nº 08- Embalagem caixa 

com 06 unidades CA (Baixa Rotação). Fabricadas 

em Aço Carbono.  Indicadas para uso em estruturas 

dentárias, principalmente na remoção de Tecidos 

cariados. Sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com 

trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, 

esterilizável de calor úmido, seco ou por agentes 

químicos, sem sofrer oxidação. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

19,16 11.496,00 

13 60 Unid. Brocas  Diamantada para motor de Alta Rotação- 

haste Longa- nº 1014 – em aço inoxidável, ponta com 

granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável 

adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem 

sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através 

de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem 

sofrer oxidação. Acondicionada em caixas conforme 

constar do registro do produto, trazendo externamente 

os dados de identificação, procedência, número de lote 

e número de registro MS (Ministério da Saúde- 

1,77 106,20 
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Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

14 65 Unid. Cabo de Espelho- 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 no manuseio, possuem uma face lisa onde é feita a 

gravação à laser com a identificação do fabricante, 

podem ser personalizadas com nomes e ou logotipos, 

deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde- ANVISA), os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor. Validade mínima 

de 10 anos a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

15 50 Unid. Caixa organizadora Alta- capacidade mínima de 4,3 

litros- possui grampos de segurança que atuam como 

dobradiças, prendendo a tampa firmemente a caixa 

plástica, sua transparência permite a visualização do 

conteúdo, ideal para armazenar e organizar seus 

produtos. Empenhamento fácil e ordenado. Dimensões 

mínimas: 262mmx 177 mm X 147mm. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número de lote; os produtos deverão ser 

embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor. 

N/C N/C 

16 80 Unid. Caixa organizadora Baixa- capacidade mínima de 8,6 

litros- possui grampos de segurança que atuam como 

dobradiças, prendendo a tampa firmemente a caixa 

plástica, sua transparência permite a visualização do 

conteúdo, ideal para armazenar e organizar seus 

produtos. Empenhamento fácil e ordenado. Dimensões 

mínimas: 400mmx 270mmx 133mm. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número de lote, os produtos deverão ser 

embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor. 

N/C N/C 

17 25 Kit Cimento de hidróxido de cálcio fotopolimerizável. 

Embalagem c/ 01 seringa c/ 2g +0 3 bicos aplicadores. 

Composto de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável e 

radiopaco. Não inibe a polimerização de resinas e 

possui coloração semelhante a dentina. Para 

capeamento pulpar e forramento cavitário. Validade 

mínima de 2 anos a ser contado a partir da entrega. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número de lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde- ANVISA) os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

21,02 525,50 
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fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

18 15 Frasco Cimento de óxido de Cálcio PA. Frasco com 10g. É 

um dos materiais mais aceitos atualmente para induzir 

a formação da dentina reparadora, apresentando 

propriedades imprescindíveis para materiais que atuam 

em procedimentos sobre a dentina. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde – Anvisa). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

4,84 72,60 

19 56 Kit Cimento de óxido de Zinco e Eugenol. Kit contendo 

01 frasco com no mínimo de 38g de pó; 01 frasco com 

no mínimo 15 ml de líquido e 01 dosador. É um 

material restaurador temporário. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

131,60 7.369,60 

20 10.000 Unid. Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 

1:100.000. Tubetes de 1,8 ml, acondicionados em 

blisters lacrados com 10 tubetes cada. Isento de 

Metilparabeno. Acondicionados em tubetes de cristal, 

que, permitem a melhor visualização do refluxo 

sanguíneo, Minimizam a dor durante a aplicação, pela 

maior suavidade de deslizamento do êmbolo 

siliconizado. Mantém a eficiência do produto inalterada 

durante todo o período de validade, pela ausência de 

porosidade do cristal. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

21 3.000 Unid. Cloridrato de Mepivacaína 2% com Adrenalina 

1:100.000. Acondicionados em blisters lacrados com 

10 tubetes cada. Indicado para procedimentos de curta 

duração. Utilizado principalmente para procedimentos 

em odontopediatria e geriatria por sua baixa toxicidade 

e rápida ação. Total eficácia, com maior potência; 

Menor toxicidade; Maior segurança. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, tipo 

de esterilização, data de validade, número do lote, 

registro no MS (Ministério da Saúde- Anvisa). Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

N/C N/C 
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durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

22 1.500 Unid. Cloridrato de PRILOCAINA 3% com Felipressina 

1:100.000. Tubetes de 1,8 ml, acondicionados em 

blisters lacrados com 10 tubetes cada. Isento de 

Metilparabeno. Acondicionados em tubetes de cristal, 

que, permitem a melhor visualização do refluxo 

sanguíneo, Minimizam a dor durante a aplicação, pela 

maior suavidade de deslizamento do êmbolo 

siliconizado. Mantém a eficiência do produto inalterada 

durante todo o período de validade, pela ausência de 

porosidade do cristal. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

23 252 Unid. Condicionador ácido Fosfórico 37% Ataque gel,  
com seringa e agulha. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

1,65 415,80 

24 60 Frasco  Curativo alveolar, com própolis, vidro com 10g. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, tipo de esterilização, data de validade, 

número do lote, registro no MS (Ministério da Saúde – 

Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

20,02 1.201,20 

25 1,00  Galão Detergente Multienzimático, galão com 05 litros. 

Preparação enzimática desenvolvida para remoção de 

matéria orgânica por imersão manual, através de 

lavadoras automáticas, lavadoras esterilizadoras, 

ultrassônicas e lavadoras de fibroscópios, fórmula com 

05 enzimas e tensoativos sinérgicos que garantem a 

alta eficácia da limpeza, mesmo em presença de 

material biológico ressecado; reduz até 98% da matéria 

orgânica presente nos artigos em apenas 2 minutos. 

Redução drástica de biofilme graças à ação sinérgica 

dos componentes da fórmula-  qualidade assegurada da 

limpeza de canulados em geral; a de testescom e 

fecaelis, pseudomons, s. aureus, e. coli, e m.bovis, 

testes comprovam a redução drástica também de 

biofilme, um dos agentes mais perigosos e indesejados 

no processo de limpeza. Tem estabilidade comprovada 

das enzimas (ece) durante todo o período de validade 

do produto; atua em limpeza manual ou automatizada 

N/C N/C 
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dissolvendo qualquer matéria orgânica mesmo em 

locais de difícil acesso, como por exemplo, em 

canulados, endoscópios e fibroscópios; ótima 

rinsabilidade, facilidade no enxague sem resíduos; um 

único produto para as etapas de pré limpeza e limpeza; 

uso em limpeza manual e automatizada com a mesma 

diluição; alta rentabilidade na diluição; produto 

biodegradável, apresenta atividade proteolítica 

superior, que garante efetividade da limpeza mesmo 

em presença de material ressecado; produto nacional 

com tecnologia internacional; produto biodegradável; 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, tipo de esterilização, data de validade, 

número do lote, registro no MS (Ministério da Saúde – 

Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de um ano a partir da data de 

entrega. 

 

26 10 Unid. Dispenser Branco para Sabonete Líquido- apresenta 

disign moderno os produtos apresentam formas 

arredondadas, possui sistema inteligente de abertura 

que permite ao usuário acesso fácil e rápido para 

reposição, possibilita o uso de chaves, mantendo a 

segurança e descrição. Constituído em plástico com 

alta resistência ao impacto. Material em ABS de baixa 

densidade; já vem com reservatório para abastecer 

sistema de fechamento exclusivo, pode ser fechado 

com ou sem chave; habitáculo com todas as paredes 

revestidas a qual garante higiene, evitando umidade e 

poeira; visor central transparente para facilitar a 

visibilidade do sabonete, facilitando o abastecimento. 

Altura mínima de 26 cm; largura mínima de 12 cm; 

profundidade mínima de 11 cm; capacidade mínima de 

800 ml; os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. 

 

N/C N/C 

27 10 Unid. Dispenser Múltiplo Papel Interfolha Branco- 

apresenta disign moderno os produtos apresentam 

formas arredondadas, possui sistema inteligente de 

abertura que permite ao usuário acesso fácil e rápido 

para reposição, possibilita o uso de chaves, mantendo a 

segurança e descrição. Aparelho flex, que pode ser 

utilizado tanto como toalheiro (folhas 2 ou 3 dobras) ou 

como porta papel higiênico com a fácil modificação de 

algumas peças internas o consumidor tem a 

flexibilidade de usar das duas maneiras. Os produtos 

devem ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir a sua integridade 

durante o transporte; a estocagem, até o uso. 

Dimensões: altura mínima de 310mm;largura mínima 

de 260mm; profundidade mínima de 130mm.  

Composto plástico transparente especial com alta 

resistência ao impacto. Processo de produção por 

injeção termoplástica; sistema interno que garante 

N/C N/C 
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eficiência na saída do papel folha por folha; o papel 

fica 3 cm acima da abertura da saída garantindo 

economia no consumo; espaço interno com todas as 

paredes revestidas que garante mais higiene evitando 

umidade e poeira; visor central transparente permite 

visibilidade interna, facilitando o abastecimento. Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. 

 

28 05 Unid. EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO  é um produto 

amplamente utilizado no preparo das paredes dos 

canais radiculares, previamente à obturação. Atua 

desmineralizando partículas dentárias por quelação de 

ions de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e 

absorção, mostrando-se como um efetivo agente 

quelante e lubrificante. É também efetivo na remoção 

de raspas dentárias durante a terapia periodontal, 

expondo o colágeno e facilitando a aderência de tecido 

conjuntivo tratado na superfície radicular, este 

composto descalcifica a dentina a uma profundidade de 

10 a 30 um em 05 minutos. a sua solubilidade chega a 

30% e o seu ph entre 7,0 e 8,0 é compatível com os 

tecidos vivos, conferindo ao produto uma irritação 

tecidual praticamente nula. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de 02 anos a 

partir da data de entrega. 

4,97 24,85 

29 150 Frasco Evidenciador de placa bacteriana em pastilhas. 

Apresentação, frasco com no mínimo 60 pastilhas. A 

fórmula é a base de fuccina básica, confere ao produto 

um maior poder de corar a placa bacteriana, nos dentes 

aparentemente limpos, de uma cor que contraste com 

os dentes. Deverá cosntar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote. Registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

6,47 970,50 

30 1.200 Unid. Fio agulhado para sutura de Nylon 3.0 -  agulha de 

1,5 ou 1,7 cm pré cortado, embalagem individualizada, 

estéril, embalagem padrão. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, tipo 

de esterilização, data de validade, número do lote, 

registro no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

1,34 1.608,00 
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31 14 Frasco Fio Retrator, frasco com 1,5 m. fabricado com um 

delicado fio de algodão, impregnado com cloreto de 

alumínio e isento de epinefrina, o que reduz a presença 

de fluídos e de sangramento devido a sua grande ação 

adstringente. Disponível em dois calibres: fino e 

médio, permitindo o afastamento gengival tanto de 

pacientes que apresentam gengivas delicadas e com 

sulcos rasos como de pacientes com sulcos mais 

profundos. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

  

32 20 Frasco Fixador- Embalagem Frascos Plásticos Contendo 

475 Ml, indicado para a fixação da imagem na película 

de filme. Conteúdo: sulfito de sódio, dietileno glycol, 

hidroquinona, pronto uso. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, data de validade, 

número do lote, Registro no M. S. (Ministério da 

Saúde- ANVISA). Os produtos deverão ser embalados 

de acordo com a praxe do fabricante, de forma a 

garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de um ano a 

partir da data de entrega. 

12,11 242,20 

33 100 Frasco  

 

Flúor gel acidulado - tixotrópico 2,0% em peso de 

fluoreto de sódio e PH neutro para aplicações tópicas, 

frasco com 200ml, validade de no mínimo dois anos 

após a entrega. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega.  

4,79 479,00 

34 300 Pacote Gaze simples em compressa de 7,5 x 7,5cm, com 

densidade de 13 fios/cm², confeccionada em tecido 

100% algodão, de cor branca, isento de impurezas, 

apresentando-se em 8 camadas e 5 dobras (para 

dentro), fio radiopaco (visível em raio x) tramado no 

tecido não estéril. Pacote com 500. Deverá constar 

externamente dados de identificação, quantidade, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega.  

 

19,50 5.850,00 

35 60 Frasco  HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% - SODA 

CLORADA, frasco com 1 litro. Desinfetante e 

antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. 

N/C N/C 
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 Solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. Deverá constar 

externamente dados de identificação, quantidade, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de um ano a partir da data de entrega. 

 

36 40 Kit Ionômero de vidro auto polimerizável – cor A3 - 

Cimento à base de ionômero de vidro de presa química, 

para restauração dental apresentado na forma de pó que 

deve ser misturado ao ácido poliacrílico no momento 

da sua utilização.  Conteúdo do Kit: 01 frasco de 

cimento em pó com 10g, 01 frasco de líquido com 8g, 

01 dosador de pó e 01 bloco de espatulação. Cimento 

de presa rápida, possui uma boa adesão ao esmalte e à 

dentina sendo desnecessário a criação de retenções, 

Indicado para ART, biocompatível, grande capacidade 

de liberação de flúor com finalidade anticariogênica, 

maior capacidade de recarga de flúor, Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, 

número do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA) e Certificação Européia (CE). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

 

43,85 1.754,00 

37 16 Kit Ionômero de vidro fotopolimerizável - Cura tripla, 

excelente adesão à estrutura do dente, liberação de íons 

fluoretos, mistura condensável, não pegajosa, total 

biocompatibilidade com o dente, e frasco de pó com 5 

g, cor A3. Contem 01 frasco de líquido com 2,5 ml, 1 

frasco de Primer com 2,5ml, 1 frasco de Natural Glaze 

com 5 m e bloco de mistura e colher medidora. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA).Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

 

155,63 2.490,08 

38 180 Unid. Lima Hedstroen – 25mm número 15 – Lima tipo 

Hedstroen com 25mm, número 15, parte ativa com 

corte quadrangular, angulação do corte de 60°, 

confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de 

oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os 

padrões internacionais, esterilizável através de calor 

úmido, seco  ou por agentes químicos, sem sofrer 

oxidação. Embalados em caixas com 06 unidades, 

trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote e número de registro do 

M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

27,56 4.960,80 
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fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega.  

 

39 960 Unid. LIXA DE AÇO-  tiras de aço inox fabricadas com aço 

fino e flexível, com larguras de 2,5 mm e partículas de 

óxido de alumínio na granulometria média. Essas tiras 

são ideais para remover o excesso de materiais 

deixados nas regiões interpróximais após o 

procedimento de restauração. Formato fino e maleável 

além do centro livre de abrasivo (centro neutro) 

permite uma fácil inserção na região interproximal 

além do contorno adequado do dente. Validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

 

8,69 8.342,40 

40 100 Caixa Luva descartável individual, TAMANHO 

GRANDE, confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada 

com material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 unidades, contendo 

dados de identificação, procedência, validade, número 

do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

22,18 2.218,00 

41 1.400 Caixa Luva descartável, individual, TAMANHO 

PEQUENO, confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada 

com material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados 

de identificação, procedência, validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

 

22,18 31.052,00 

42 600 Caixa Luva descartável, individual, tamanho EXTRA 

PEQUENA, confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada 

com material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados 

de identificação, procedência, validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

22,18 13.308,00 
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validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

43 800 Caixa Luva descartável, individual, TAMANHO MÉDIO, 
confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, 

formato anatômico, ambidestra, lubrificada com 

material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados 

de identificação, procedência, validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

22,18 17.744,00 

44 150 Caixa Máscara cirúrgica descartável, em três camadas, 

antialergênica, 100% polipropileno, não estéril, 

atóxico, não inflamável, com elástico, caixa com 50 

unidades. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega.  

6,00 900,00 

45 300 Unid. MATRIZ DE AÇO- Indicadas para que se faça o 

envolvimento do dente e utilizada para substituir uma 

ou mais paredes dos dentes durante o processo de 

restauração. Embalagem com 01 (uma) matriz de aço 

de 0,05x5mmx 50cm. Validade mínima de dois anos 

a partir da data de entrega. 

1,24 372,00 

46 25 Unid. ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE 

ANTIEMBAÇANTE- embalagem com 01 unidade. 

Lentes incolor; é um produto altamente versátil que 

oferece muitas vantagens da plataforma, incluindo a 

capacidade de padronizar um modelo de óculos de 

segurança, oferecendo ainda uma opção para os 

trabalhadores para atender as suas necessidades 

individuais. Possui uma lente leve e de estilo único. 

Está em conformidade com a Norma Ansi z87, oferece 

proteção ultravioleta e estão disponíveis em uma 

variedade de tonalidades de lentes de elevado 

desempenho e de revestimentos. Tecnologia mmt-

multi-material technology integrada oferece alta 

capacidade de ajustes; lente panorâmica oferece visão 

periférica e total proteção; apoios nasais flexíveis e 

macios de ajustam a todos os tipos de nariz e evitam 

que os óculos escorreguem; possui elastrômetro macio 

na região da testa para absorver eventuais impactos; 

lentes de reposição disponíveis; comprimento das 

hastes e inclinação de lentes ajustáveis; aprovado no 

teste de impacto balístico militar v; armação com 

garantia permanente, lente única em policarbonato de 

alto impacto. Deverá constar externamente dados de 

N/C N/C 
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identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega 

 

47 50 

 

Frasco Óleo lubrificante para alta e baixa rotação, frasco 

contendo 200ml, spray, não agride camada de ozônio, 

embalagem reciclável, Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, data de validade, 

número do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

15,85 792,50 

48 2.500 Pacote Papel toalha interfolha, 02 dobras 100% celulose. 

21cm x 21 cm, na cor branca, absorção superior, toalha 

de alto desempenho, macia dos dois lados. Produto 

com certificação fsc, pacote com 1.000 fls. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote. Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega.  

N/C N/C 

49 26 Bisnaga Pasta para profilaxia contendo abrasivos suaves e 

aroma artificial, em bisnagas de 50g embaladas 

individualmente, acondicionadas em caixas ou pacotes 

conforme o fabricante, validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega.  Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

11,45 297,70 

50 62 Unid. Pinça Universal - Instrumentos produzidos em aço 

inoxidável (AISI 420) serrilhado paralelo 

(biossegurança) no instrumento que contribui para 

maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA) e Certificação ISO 

9001. Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dez anos a partir da data de 

entrega. Marcas de Referência: Duplex, Quinelato. 

 

N/C N/C 
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51 60 Caixa Pontas para polimento de resina composta. Caixas 

com 06 pontas sortidas, hastes fabricadas em aço, 

autoclaváveis. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

24,74 1.484,40 

52 20  Unid. Porta Algodão Inox- Acabamento perfeito e 

polimento de extrema qualidade, livres de rebarbas, 

fabricada em aço inox, com polimento interno. 

Dimensão de 08x10 cm. 

N/C N/C 

53 20  Unid. Porta LIXO PARA EQUIPO- Acabamento perfeito e 

polimento de extrema qualidade, livres de rebarbas, 

fabricada em aço inox, com polimento interno. 

Dimensão de 08x10 cm. 

 

N/C N/C 

54 40 Unid. Resina composta microhíbrida radiopaca, cor OP – 

não fluida - apresenta tamanho médio de partículas na 

faixa de 0,5µm, média viscosidade, fotopolimerizável, 

apresenta opalescência e fluorescência e 

adicionalmente privilegia duas características clínicas: 

a viscosidade e o brilho; silanização das partículas 

resultando em  maior dispersão e interação entre carga 

e monômeros, e uma consistência mais macia e maior 

estabilidade reológica, sem perder as características de 

adequada escultura. Utilizada para restauração de 

preparos pouco invasivos, selante de fóssulas e 

fissuras, base/forramento sob restaurações diretas, 

preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidades, 

reparo de defeitos de esmalte e restaurações de dentes 

decíduos, reparo em resina composta, colagem de 

fragmentos dentários, restaurações classe III e V e 

lesões cervicais não cariosas. Polimerizável com luz 

azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 

500nm. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

 

N/C N/C 

55 40 Unid. Resina fotopolimerizável com carga para dente 

posterior, Cor A3,5 embalagem com 3,5g - 

Composito fotopolimerizável, nano- híbrido, baseado 

em tecnologia nano- otimizada para procedimentos 

restauradores diretos. Ele pode ser aplicado 

universalmente para restaurações tanto na região 

anterior como posterior. Sua tecnologia de 

preenchimento com pigmentos nano otimizados é 

responsável pelo exclusivo efeito camaleão do material 

e pelos resultados estéticos naturais. As nano partículas 

tornam melhores as propriedades do material. Baixa 

98,85 3.954,00 
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contração e stress de contração; alto nível de 

radiopacidade; baixo desgaste; polimento rápido e 

fácil; alto brilho. os nano modificadores asseguram 

ótima estabilidade excelente adaptação na cavidade e 

convenientes propriedades de manuseio – não fica 

pegajoso no instrumento; polimerização em apenas 10 

segundos (=1.100mw/cm2 por incremento) possível. 

Deverá cosntar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

56 60 Unid. Resina fotopolimerizável, micro híbrida, cor A3, 

matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em 

peso e 66% em volume; matriz orgânica de BIS-GMA 

e TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

43,97 2.638,20 

57 40 Unid. Resina fotopolimerizável, micro-híbrida, cor A3,5 

matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em 

peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-GMA e 

TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

43,97 1.758,00 

58 30 Unid. Resina fotopolimerizável, micro-híbrida, cor 

A4, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% 

em peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-

GMA e TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

43,97 1.319,10 

59 20 Frasco REVELADOR, embalagem frascos plásticos 

contendo 475 ml. Indicado para revelação de imagem 

do exame na película de filme. Composição: sulfito de 

sódio, pronto uso. Deverá constar externamente dados 

de identificação, procedência, data de validade, número 

do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

12,11 242,20 
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sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de um ano a partir da data de 

entrega. 

60 200 Pacote Rolete de algodão, 100% algodão, levemente 

engomado, cortado no tamanho ideal de uso, grande 

poder de absorção, pacote com 100 roletes. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

1,34 268,00 

61 30 Galão Sabonete líquido, embalagem de 05 litros, essência de 

erva doce. 

N/C N/C 

62 10 Bobina Sacola Plástica, apresentação bobina picotada, 

capacidade de 1 litro, contendo 500 unidades. 

Dimensão de 16cmx 30 cm. 

N/C N/C 

63 36 Tubos Selante para fóssulas e fissuras, fotopolimerizável, 

cor A3, com 50% de carga, com liberação de flúor, 

embalagem contendo 01 tubo de 3g.  Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

N/C N/C 

64 100 Unid. Seringa anestésica com refluxo articulada – 

produzida em aço AISI 420, Seringa Articulada. Evita 

o risco de injeção intra muscular, evita a formação de 

hematomas, especialmente durante o bloqueio 

causados pela lesão dos vasos que acompanham o 

trajeto dos nervos. Projetado para qualquer tubete  

alquer tubete, padronizado de anestésico. Seguro 

dispositivo refluxo - pino de pressão ao invés de 

“arpão” ou “rabo de porco”, que provocam deformação 

do pistão de borracha do tubete, causando 

extravasamento e ou acidentes. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote. Registro no M. S. 

(Ministério da Saúde Anvisa) e Certificação ISO 9001. 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de 10 anos a partir da data de entrega. Material de 

primeira qualidade. Marcas de referência: Duflex, 

Quinelato. 

54,77 5.477,00 

65 80 Frasco Solução fluoreto de sódio 0,2%, frasco com 1000ml, 

sabores de menta e morango. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

N/C N/C 
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estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

66 14 Frasco  Solução Hemostática para uso tópico – solução 

hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada 

para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um 

controle de sangramento se faz necessário. Frasco com 

10 ml.  Composição no mínimo com: Cloreto de 

Alumínio, Hidroxiquinoleina, Propilenoglicol, Álcool 

Etílico, Álcool Isopropílico e àgua. Apresenta grande 

ação adstringente e não possui epinefrina em sua 

composição. Não apresenta reações adversas e pode ser 

utilizado em cardíacos. Não provoca retração gengival. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega.  

11,74 164,36 

67 400 Pacote Sugador odontológico, confeccionado em P.V.C. 

atóxico, arame em aço especial, ponteira confeccionada 

em P.V.C. macio atóxico, pacote com 40 unidades. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

6,02 2.408,00 

68 60 Pacote TOUCA, embalagem com 100 unidade. Indicado 

para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há 

necessidade de alta limpeza. Sanfonada e com elástico. 

Gramatura 10. Cor branca; produzida a partir de 

polipropileno/tecido, não tecido (tnt); fabricada 

utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. Tamanho 

mínimo de 45x52cm, descartáveis, individuais no uso 

único. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número de 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

8,61 516,60 

69 06 Bisnaga Verniz com Flúor. Contendo fluoreto de sódio e 

fluoreto de cálcio, indicado para ser aplicado em 

pontos de desmineralização dos dentes. O veículo 

utilizado é à base de resinas naturais, apresentado como 

vantagens a facilidade de utilização e a característica 

de ser altamente adesivo à superfície do esmalte, 

permitindo um maior tempo de permanência na boca. 

A presença de duas fontes de flúor confere ao produto 

uma ação rápida inicial (exercida pelo fluoreto de 

sódio) e uma ação mais demorada porém profunda 

(exercida pelo fluoreto de cálcio), nas regiões de 

83,21 499,26 
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dentina hiperestésica, irá atuar, obliterando a luz dos 

canalículos dentinários, não permitindo a passagem de 

estímulos externos que provocam a sensação dolorosa, 

concentração de flúor mínima presente no produto: 

Fluoreto de sódio 6% =2,71% de ions de flúor; 

Fluoreto de cálcio 6% = 2,92% de ions de flúor. 

Apresentação bisnagas com no mínimo de 3g. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

70 60 Unid. Resina fotopolimerizável com carga para dente 

posterior, Cor A3, embalagem com 3,5g - Composito 

fotopolimerizável, nano- híbrido, baseado em 

tecnologia nano- otimizada para procedimentos 

restauradores diretos. Ele pode ser aplicado 

universalmente para restaurações tanto na região 

anterior como posterior. Sua tecnologia de 

preenchimento com pigmentos nano otimizados é 

responsável pelo exclusivo efeito camaleão do material 

e pelos resultados estéticos naturais. As nano partículas 

tornam melhores as propriedades do material. Baixa 

contração e stress de contração; alto nível de 

radiopacidade; baixo desgaste; polimento rápido e 

fácil; alto brilho. os nano modificadores asseguram 

ótima estabilidade excelente adaptação na cavidade e 

convenientes propriedades de manuseio – não fica 

pegajoso no instrumento; polimerização em apenas 10 

segundos (=1.100mw/cm2 por incremento) possível. 

Deverá cosntar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

98,85 5.931,00 

71 900 Frasco Solução Cloreto de sódio 0,9%, frasco com 500ml, 

embalagem com lacre inviolável externo. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

72 84 Unid. Sonda Exploradora - Instrumentos produzidos em aço 

inoxidável (AISI 420), em perfil octogonal com arestas 

bem definidas de diâmetro 5,5 mm e serrilhado 

paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para 

maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. 

Possuem uma face lisa onde é feita a gravação à laser 

com a identificação do fabricante, podem ser 

personalizados com nomes e ou logotipos.  Deverá 

42,08 3.534,72 
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constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

  TOTAL GERAL DA PROPOSTA DE PREÇOS 188.956,02 

 

 
 

03-Razão Social: ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÕES Vr. Unit. Vr. Total 

01 60  Frasco Adesivo Fotopolimerizável- frasco com 6g. indicado 

para união de resinas compostas fotopolimerizáveis à 

estrutura dental, reparo em porcelana e resina e 

cimentação de restaurações indiretas, quando utilizado 

com cimento resinoso adesivo (coroas, pinos 

intraradoculares, inlays, onlays), primer e adesivo em 

um só frasco, solvente à base de água e álcool não 

evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo 

apresente a mesma performance da primeira até a 

última gota do frasco, contém partícula de carga de 

5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e 

ao esmalte, exclusiva tampa flip top que evita 

desperdício e pode ser manuseada apenas com um mão. 

Frasco com 6g: rendimento até 280 gotas, o que 

possibilita a realização de até 280 restaurações ( em 

média 1 gota por restauração). Deverá constar 

externamente os dados de identificação, procedência, 

data de validade, número do lote, registro no MS, 

ANVISA. Produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da entrega. 

29,00 1.740,00 

02 60 Frasco Água oxigenada 10 vol., uso externo, com 1000 ml, 

validade de no mínimo dois anos após a entrega. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S.(Ministério da Saúde – ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de um ano a partir da data de entrega. 

13,60 816,00 

03 100 Caixa Agulha gengival curta, descartável, tribiselada e 

siliconizada, estéril, caixa com 100 unidades. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, tipo de esterilização, data de validade, 

número do lote, registro no MS (Ministério da Saúde- 

Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

34,60 3.460,00 
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validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

04 50 Unid. Alavanca Seldin nº 2, cabo de alumínio- são 

instrumentos delicados especialmente desenvolvidos 

para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. 

Com lâminas longas, afiadas, finas, côncavas e 

projetadas para fácil inserção entre a ponta de raiz e o 

processo alveolar. Elas são retas para deslizar nas 

paredes das da cavidade alveolar. São afiadas nas 

pontas para cinzelar internamente qualquer 

protuberância que possa existir nas paredes das 

cavidades e venha a interferir na remoção de um 

fragmento de raiz. Deverá constar externamente dados 

de identificação, procedência, data de validade, número 

de lote, registro no MS (Ministério da Saúde- Anvisa). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de 10 anos a partir da data de entrega. Material de 

primeira qualidade. Marcas de Referência: Duflex, 

Quinelato 

36,74 1.837,00 

05 700 Frasco Álcool à 70% - Frasco contendo 01 (um) litro. 

Líquido, límpido, incolor, isento de partículas visíveis 

a olho nú, volátil, inflamável, antisséptico, odor 

característico de Álcool. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, data de validade, 

número de lote, registro no MS (Ministério da Saúde – 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor. Validade mínima 

de um ano a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

06 15 Unid. Algodão hidrófilo confeccionado com fibras 100% 

algodão. Macio e absorvente, ideal para a higiene e 

antissepsia da pele, além de ser de amplo uso no 

ambiente hospitalar. Apresentação: pacote com 500g. 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

15,00 225,00 

07 100 Pote Anestésico tópico gel, benzocaína 200mg/g, pote com 

12g, validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no MS (Ministério da Saúde- Anvisa). Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

7,62 762,00 

08 120 Bobina
s 

Bobinas em papel grau cirúrgico – 150mmx 100m – 

o papel grau cirúrgico tem porosidade controlada e é 

próprio para a esterilização, embalando diversos 

produtos, tais como: compressas de gaze. 

Confeccionadas com tecnologia avançada para a 

confecção de papel grau cirúrgico com controle de 

qualidade rigidamente controlado “ISO 9002”, 

seguindo normas internacionais (BSI, DIN, ASTMA) e 

105,52 12.662,40 
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normas brasileiras (ABNT, portarias ministeriais) para 

atender as indústrias de produtos estéreis pronto uso, 

centrais de prestação de serviços em esterilização à gás 

óxido de etileno, hospitais, clinicas médicas e 

odontológicas. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número de 

lote, registro no MS (Ministério da Saúde- ANVISA). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor. Validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

09 60 Bobinas Bobinas em papel grau cirúrgico – 200mmx 100m – 

o papel grau cirúrgico tem porosidade controlada e é 

próprio para a esterilização, embalando diversos 

produtos, tais como: compressas de gaze. 

Confeccionadas com tecnologia avançada para a 

confecção de papel grau cirúrgico com controle de 

qualidade rigidamente controlado “ISO 9002”, 

seguindo normas internacionais (BSI, DIN, ASTMA) e 

normas brasileiras (ABNT, portarias ministeriais) para 

atender as indústrias de produtos estéreis pronto uso, 

centrais de prestação de serviços em esterilização à gás 

óxido de etileno, hospitais, clinicas médicas e 

odontológicas. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número de 

lote, registro no MS (Ministério da Saúde-ANVISA). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor. Validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

124,80 7.488,00 

10 600 Unid. Broca de Baixa Rotação nº 04- Embalagem caixa 

com 06 unidades CA (Baixa Rotação). Fabricadas 

em Aço Carbono.  Indicadas para uso em estruturas 

dentárias, principalmente na remoção de Tecidos 

cariados. Sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com 

trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, 

esterilizável de calor úmido, seco ou por agentes 

químicos, sem sofrer oxidação. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

56,00 33.600,00 

11 600 Unid. Broca  de Baixa Rotação nº 06- Embalagem caixa 

com 06 unidades CA (Baixa Rotação). Fabricadas 

em Aço Carbono.  Indicadas para uso em estruturas 

dentárias, principalmente na remoção de Tecidos 

cariados. Sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com 

trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, 

esterilizável de calor úmido, seco ou por agentes 

químicos, sem sofrer oxidação. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

56,00 33.600,00 
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ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

12 600 Unid. Broca  de Baixa Rotação nº 08- Embalagem caixa 

com 06 unidades CA (Baixa Rotação). Fabricadas 

em Aço Carbono.  Indicadas para uso em estruturas 

dentárias, principalmente na remoção de Tecidos 

cariados. Sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com 

trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, 

esterilizável de calor úmido, seco ou por agentes 

químicos, sem sofrer oxidação. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

56,00 33.600,00 

13 60 Unid. Brocas  Diamantada para motor de Alta Rotação- 

haste Longa- nº 1014 – em aço inoxidável, ponta com 

granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável 

adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem 

sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através 

de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem 

sofrer oxidação. Acondicionada em caixas conforme 

constar do registro do produto, trazendo externamente 

os dados de identificação, procedência, número de lote 

e número de registro MS (Ministério da Saúde- 

Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

2,20 132,00 

14 65 Unid. Cabo de Espelho- 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 no manuseio, possuem uma face lisa onde é feita a 

gravação à laser com a identificação do fabricante, 

podem ser personalizadas com nomes e ou logotipos, 

deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde- ANVISA), os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor. Validade mínima 

de 10 anos a partir da data de entrega. 

7,69 499,85 

15 50 Unid. Caixa organizadora Alta- capacidade mínima de 4,3 

litros- possui grampos de segurança que atuam como 

dobradiças, prendendo a tampa firmemente a caixa 

plástica, sua transparência permite a visualização do 

conteúdo, ideal para armazenar e organizar seus 

produtos. Empenhamento fácil e ordenado. Dimensões 

N/C N/C 
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mínimas: 262mmx 177 mm X 147mm. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número de lote; os produtos deverão ser 

embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor. 

16 80 Unid. Caixa organizadora Baixa- capacidade mínima de 8,6 

litros- possui grampos de segurança que atuam como 

dobradiças, prendendo a tampa firmemente a caixa 

plástica, sua transparência permite a visualização do 

conteúdo, ideal para armazenar e organizar seus 

produtos. Empenhamento fácil e ordenado. Dimensões 

mínimas: 400mmx 270mmx 133mm. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número de lote, os produtos deverão ser 

embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor. 

N/C N/C 

17 25 Kit Cimento de hidróxido de cálcio fotopolimerizável. 

Embalagem c/ 01 seringa c/ 2g +0 3 bicos aplicadores. 

Composto de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável e 

radiopaco. Não inibe a polimerização de resinas e 

possui coloração semelhante a dentina. Para 

capeamento pulpar e forramento cavitário. Validade 

mínima de 2 anos a ser contado a partir da entrega. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número de lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde- ANVISA) os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

 

24,88 622,00 

18 15 Frasco Cimento de óxido de Cálcio PA. Frasco com 10g. É 

um dos materiais mais aceitos atualmente para induzir 

a formação da dentina reparadora, apresentando 

propriedades imprescindíveis para materiais que atuam 

em procedimentos sobre a dentina. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde – Anvisa). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

 

4,96 74,40 

19 56 Kit Cimento de óxido de Zinco e Eugenol. Kit contendo 

01 frasco com no mínimo de 38g de pó; 01 frasco com 

no mínimo 15 ml de líquido e 01 dosador. É um 

material restaurador temporário. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

19,90 1.114,40 
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estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

20 10.000 Unid. Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 

1:100.000. Tubetes de 1,8 ml, acondicionados em 

blisters lacrados com 10 tubetes cada. Isento de 

Metilparabeno. Acondicionados em tubetes de cristal, 

que, permitem a melhor visualização do refluxo 

sanguíneo, Minimizam a dor durante a aplicação, pela 

maior suavidade de deslizamento do êmbolo 

siliconizado. Mantém a eficiência do produto inalterada 

durante todo o período de validade, pela ausência de 

porosidade do cristal. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

91,40 914.000,00 

21 3.000 Unid. Cloridrato de Mepivacaína 2% com Adrenalina 

1:100.000. Acondicionados em blisters lacrados com 

10 tubetes cada. Indicado para procedimentos de curta 

duração. Utilizado principalmente para procedimentos 

em odontopediatria e geriatria por sua baixa toxicidade 

e rápida ação. Total eficácia, com maior potência; 

Menor toxicidade; Maior segurança. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, tipo 

de esterilização, data de validade, número do lote, 

registro no MS (Ministério da Saúde- Anvisa). Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

123,00 369.000,00 

22 1.500 Unid. Cloridrato de PRILOCAINA 3% com Felipressina 

1:100.000. Tubetes de 1,8 ml, acondicionados em 

blisters lacrados com 10 tubetes cada. Isento de 

Metilparabeno. Acondicionados em tubetes de cristal, 

que, permitem a melhor visualização do refluxo 

sanguíneo, Minimizam a dor durante a aplicação, pela 

maior suavidade de deslizamento do êmbolo 

siliconizado. Mantém a eficiência do produto inalterada 

durante todo o período de validade, pela ausência de 

porosidade do cristal. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

83,30 124.950,00 
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23 252 Unid. Condicionador ácido Fosfórico 37% Ataque gel,  
com seringa e agulha. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

7,09 1.786,68 

24 60 Frasco  Curativo alveolar, com própolis, vidro com 10g. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, tipo de esterilização, data de validade, 

número do lote, registro no MS (Ministério da Saúde – 

Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

40,34 2.420,40 

25 1,00  Galão Detergente Multienzimático, galão com 05 litros. 

Preparação enzimática desenvolvida para remoção de 

matéria orgânica por imersão manual, através de 

lavadoras automáticas, lavadoras esterilizadoras, 

ultrassônicas e lavadoras de fibroscópios, fórmula com 

05 enzimas e tensoativos sinérgicos que garantem a 

alta eficácia da limpeza, mesmo em presença de 

material biológico ressecado; reduz até 98% da matéria 

orgânica presente nos artigos em apenas 2 minutos. 

Redução drástica de biofilme graças à ação sinérgica 

dos componentes da fórmula-  qualidade assegurada da 

limpeza de canulados em geral; a de testescom e 

fecaelis, pseudomons, s. aureus, e. coli, e m.bovis, 

testes comprovam a redução drástica também de 

biofilme, um dos agentes mais perigosos e indesejados 

no processo de limpeza. Tem estabilidade comprovada 

das enzimas (ece) durante todo o período de validade 

do produto; atua em limpeza manual ou automatizada 

dissolvendo qualquer matéria orgânica mesmo em 

locais de difícil acesso, como por exemplo, em 

canulados, endoscópios e fibroscópios; ótima 

rinsabilidade, facilidade no enxague sem resíduos; um 

único produto para as etapas de pré limpeza e limpeza; 

uso em limpeza manual e automatizada com a mesma 

diluição; alta rentabilidade na diluição; produto 

biodegradável, apresenta atividade proteolítica 

superior, que garante efetividade da limpeza mesmo 

em presença de material ressecado; produto nacional 

com tecnologia internacional; produto biodegradável; 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, tipo de esterilização, data de validade, 

número do lote, registro no MS (Ministério da Saúde – 

Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de um ano a partir da data de 

entrega. 

N/C N/C 
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26 10 Unid. Dispenser Branco para Sabonete Líquido- apresenta 

disign moderno os produtos apresentam formas 

arredondadas, possui sistema inteligente de abertura 

que permite ao usuário acesso fácil e rápido para 

reposição, possibilita o uso de chaves, mantendo a 

segurança e descrição. Constituído em plástico com 

alta resistência ao impacto. Material em ABS de baixa 

densidade; já vem com reservatório para abastecer 

sistema de fechamento exclusivo, pode ser fechado 

com ou sem chave; habitáculo com todas as paredes 

revestidas a qual garante higiene, evitando umidade e 

poeira; visor central transparente para facilitar a 

visibilidade do sabonete, facilitando o abastecimento. 

Altura mínima de 26 cm; largura mínima de 12 cm; 

profundidade mínima de 11 cm; capacidade mínima de 

800 ml; os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. 

N/C N/C 

27 10 Unid. Dispenser Múltiplo Papel Interfolha Branco- 

apresenta disign moderno os produtos apresentam 

formas arredondadas, possui sistema inteligente de 

abertura que permite ao usuário acesso fácil e rápido 

para reposição, possibilita o uso de chaves, mantendo a 

segurança e descrição. Aparelho flex, que pode ser 

utilizado tanto como toalheiro (folhas 2 ou 3 dobras) ou 

como porta papel higiênico com a fácil modificação de 

algumas peças internas o consumidor tem a 

flexibilidade de usar das duas maneiras. Os produtos 

devem ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir a sua integridade 

durante o transporte; a estocagem, até o uso. 

Dimensões: altura mínima de 310mm;largura mínima 

de 260mm; profundidade mínima de 130mm.  

Composto plástico transparente especial com alta 

resistência ao impacto. Processo de produção por 

injeção termoplástica; sistema interno que garante 

eficiência na saída do papel folha por folha; o papel 

fica 3 cm acima da abertura da saída garantindo 

economia no consumo; espaço interno com todas as 

paredes revestidas que garante mais higiene evitando 

umidade e poeira; visor central transparente permite 

visibilidade interna, facilitando o abastecimento. Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. 

N/C N/C 

28 05 Unid. EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO  é um produto 

amplamente utilizado no preparo das paredes dos 

canais radiculares, previamente à obturação. Atua 

desmineralizando partículas dentárias por quelação de 

ions de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e 

absorção, mostrando-se como um efetivo agente 

quelante e lubrificante. É também efetivo na remoção 

de raspas dentárias durante a terapia periodontal, 

expondo o colágeno e facilitando a aderência de tecido 

conjuntivo tratado na superfície radicular, este 

composto descalcifica a dentina a uma profundidade de 

10 a 30 um em 05 minutos. a sua solubilidade chega a 

30% e o seu ph entre 7,0 e 8,0 é compatível com os 

5,60 28,00 
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tecidos vivos, conferindo ao produto uma irritação 

tecidual praticamente nula. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de 02 anos a 

partir da data de entrega. 

29 150 Frasco Evidenciador de placa bacteriana em pastilhas. 

Apresentação, frasco com no mínimo 60 pastilhas. A 

fórmula é a base de fuccina básica, confere ao produto 

um maior poder de corar a placa bacteriana, nos dentes 

aparentemente limpos, de uma cor que contraste com 

os dentes. Deverá cosntar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote. Registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

12,60 1.890,00 

30 1.200 Unid. Fio agulhado para sutura de Nylon 3.0 -  agulha de 

1,5 ou 1,7 cm pré cortado, embalagem individualizada, 

estéril, embalagem padrão. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, tipo 

de esterilização, data de validade, número do lote, 

registro no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

38,40 46.080,00 

31 14 Frasco Fio Retrator, frasco com 1,5 m. fabricado com um 

delicado fio de algodão, impregnado com cloreto de 

alumínio e isento de epinefrina, o que reduz a presença 

de fluídos e de sangramento devido a sua grande ação 

adstringente. Disponível em dois calibres: fino e 

médio, permitindo o afastamento gengival tanto de 

pacientes que apresentam gengivas delicadas e com 

sulcos rasos como de pacientes com sulcos mais 

profundos. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

N/C N/C 

32 20 Frasco Fixador- Embalagem Frascos Plásticos Contendo 

475 Ml, indicado para a fixação da imagem na película 

de filme. Conteúdo: sulfito de sódio, dietileno glycol, 

hidroquinona, pronto uso. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, data de validade, 

número do lote, Registro no M. S. (Ministério da 

Saúde- ANVISA). Os produtos deverão ser embalados 

10,10 202,00 
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de acordo com a praxe do fabricante, de forma a 

garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de um ano a 

partir da data de entrega. 

33 100 Frasco  

 

Flúor gel acidulado - tixotrópico 2,0% em peso de 

fluoreto de sódio e PH neutro para aplicações tópicas, 

frasco com 200ml, validade de no mínimo dois anos 

após a entrega. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega.  

7,10 710,00 

34 300 Pacote Gaze simples em compressa de 7,5 x 7,5cm, com 

densidade de 13 fios/cm², confeccionada em tecido 

100% algodão, de cor branca, isento de impurezas, 

apresentando-se em 8 camadas e 5 dobras (para 

dentro), fio radiopaco (visível em raio x) tramado no 

tecido não estéril. Pacote com 500. Deverá constar 

externamente dados de identificação, quantidade, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega.  

49,00 14.700,00 

35 60 Frasco  

 

HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% - SODA 

CLORADA, frasco com 1 litro. Desinfetante e 

antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. 

Solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. Deverá constar 

externamente dados de identificação, quantidade, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de um ano a partir da data de entrega. 

9,00 540,00 

36 40 Kit Ionômero de vidro auto polimerizável – cor A3 - 

Cimento à base de ionômero de vidro de presa química, 

para restauração dental apresentado na forma de pó que 

deve ser misturado ao ácido poliacrílico no momento 

da sua utilização.  Conteúdo do Kit: 01 frasco de 

cimento em pó com 10g, 01 frasco de líquido com 8g, 

01 dosador de pó e 01 bloco de espatulação. Cimento 

de presa rápida, possui uma boa adesão ao esmalte e à 

dentina sendo desnecessário a criação de retenções, 

Indicado para ART, biocompatível, grande capacidade 

de liberação de flúor com finalidade anticariogênica, 

maior capacidade de recarga de flúor, Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, 

número do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA) e Certificação Européia (CE). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

24,90 996,00 
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fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

37 16 Kit Ionômero de vidro fotopolimerizável - Cura tripla, 

excelente adesão à estrutura do dente, liberação de íons 

fluoretos, mistura condensável, não pegajosa, total 

biocompatibilidade com o dente, e frasco de pó com 5 

g, cor A3. Contem 01 frasco de líquido com 2,5 ml, 1 

frasco de Primer com 2,5ml, 1 frasco de Natural Glaze 

com 5 m e bloco de mistura e colher medidora. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA).Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

55,00 880,00 

38 180 Unid. Lima Hedstroen – 25mm número 15 – Lima tipo 

Hedstroen com 25mm, número 15, parte ativa com 

corte quadrangular, angulação do corte de 60°, 

confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de 

oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os 

padrões internacionais, esterilizável através de calor 

úmido, seco  ou por agentes químicos, sem sofrer 

oxidação. Embalados em caixas com 06 unidades, 

trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote e número de registro do 

M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega.  

18,00 3.240,00 

39 960 Unid. LIXA DE AÇO-  tiras de aço inox fabricadas com aço 

fino e flexível, com larguras de 2,5 mm e partículas de 

óxido de alumínio na granulometria média. Essas tiras 

são ideais para remover o excesso de materiais 

deixados nas regiões interpróximais após o 

procedimento de restauração. Formato fino e maleável 

além do centro livre de abrasivo (centro neutro) 

permite uma fácil inserção na região interproximal 

além do contorno adequado do dente. Validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

12,10 11.616,00 

40 100 Caixa Luva descartável individual, TAMANHO 

GRANDE, confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada 

com material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 unidades, contendo 

dados de identificação, procedência, validade, número 

do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

23,52 2.352,00 
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referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

41 1.400 Caixa Luva descartável, individual, TAMANHO 

PEQUENO, confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada 

com material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados 

de identificação, procedência, validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

23,52 32.928,00 

42 600 Caixa Luva descartável, individual, tamanho EXTRA 

PEQUENA, confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada 

com material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados 

de identificação, procedência, validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

 

23,52 14.112,00 

43 800 Caixa Luva descartável, individual, TAMANHO MÉDIO, 
confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, 

formato anatômico, ambidestra, lubrificada com 

material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados 

de identificação, procedência, validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

 

23,52 18.816,00 

44 150 Caixa Máscara cirúrgica descartável, em três camadas, 

antialergênica, 100% polipropileno, não estéril, 

atóxico, não inflamável, com elástico, caixa com 50 

unidades. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

7,28 1.092,00 
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entrega.  

 

45 300 Unid. MATRIZ DE AÇO- Indicadas para que se faça o 

envolvimento do dente e utilizada para substituir uma 

ou mais paredes dos dentes durante o processo de 

restauração. Embalagem com 01 (uma) matriz de aço 

de 0,05x5mmx 50cm. Validade mínima de dois anos 

a partir da data de entrega. 

2,12 636,00 

46 25 Unid. ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE 

ANTIEMBAÇANTE- embalagem com 01 unidade. 

Lentes incolor; é um produto altamente versátil que 

oferece muitas vantagens da plataforma, incluindo a 

capacidade de padronizar um modelo de óculos de 

segurança, oferecendo ainda uma opção para os 

trabalhadores para atender as suas necessidades 

individuais. Possui uma lente leve e de estilo único. 

Está em conformidade com a Norma Ansi z87, oferece 

proteção ultravioleta e estão disponíveis em uma 

variedade de tonalidades de lentes de elevado 

desempenho e de revestimentos. Tecnologia mmt-

multi-material technology integrada oferece alta 

capacidade de ajustes; lente panorâmica oferece visão 

periférica e total proteção; apoios nasais flexíveis e 

macios de ajustam a todos os tipos de nariz e evitam 

que os óculos escorreguem; possui elastrômetro macio 

na região da testa para absorver eventuais impactos; 

lentes de reposição disponíveis; comprimento das 

hastes e inclinação de lentes ajustáveis; aprovado no 

teste de impacto balístico militar v; armação com 

garantia permanente, lente única em policarbonato de 

alto impacto. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega 

N/C N/C 

47 50 

 

Frasco Óleo lubrificante para alta e baixa rotação, frasco 

contendo 200ml, spray, não agride camada de ozônio, 

embalagem reciclável, Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, data de validade, 

número do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

32,00 1.600,00 

48 2.500 Pacote Papel toalha interfolha, 02 dobras 100% celulose. 

21cm x 21 cm, na cor branca, absorção superior, toalha 

de alto desempenho, macia dos dois lados. Produto 

com certificação fsc, pacote com 1.000 fls. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote. Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

N/C N/C 
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de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega.  
 

49 26 Bisnaga Pasta para profilaxia contendo abrasivos suaves e 

aroma artificial, em bisnagas de 50g embaladas 

individualmente, acondicionadas em caixas ou pacotes 

conforme o fabricante, validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega.  Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

8,88 230,88 

50 62 Unid. Pinça Universal - Instrumentos produzidos em aço 

inoxidável (AISI 420) serrilhado paralelo 

(biossegurança) no instrumento que contribui para 

maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA) e Certificação ISO 

9001. Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dez anos a partir da data de 

entrega. Marcas de Referência: Duplex, Quinelato. 

16,41 1.017,42 

51 60 Caixa Pontas para polimento de resina composta. Caixas 

com 06 pontas sortidas, hastes fabricadas em aço, 

autoclaváveis. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

N/C N/C 

52 20  Unid. Porta Algodão Inox- Acabamento perfeito e 

polimento de extrema qualidade, livres de rebarbas, 

fabricada em aço inox, com polimento interno. 

Dimensão de 08x10 cm. 

54,00 1.080,00 

53 20  Unid. Porta LIXO PARA EQUIPO- Acabamento perfeito e 

polimento de extrema qualidade, livres de rebarbas, 

fabricada em aço inox, com polimento interno. 

Dimensão de 08x10 cm. 

49,80 996,00 

54 40 Unid. Resina composta microhíbrida radiopaca, cor OP – 

não fluida - apresenta tamanho médio de partículas na 

faixa de 0,5µm, média viscosidade, fotopolimerizável, 

apresenta opalescência e fluorescência e 

adicionalmente privilegia duas características clínicas: 

a viscosidade e o brilho; silanização das partículas 

resultando em  maior dispersão e interação entre carga 

e monômeros, e uma consistência mais macia e maior 

estabilidade reológica, sem perder as características de 

adequada escultura. Utilizada para restauração de 

preparos pouco invasivos, selante de fóssulas e 

43,00 1.720,00 
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fissuras, base/forramento sob restaurações diretas, 

preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidades, 

reparo de defeitos de esmalte e restaurações de dentes 

decíduos, reparo em resina composta, colagem de 

fragmentos dentários, restaurações classe III e V e 

lesões cervicais não cariosas. Polimerizável com luz 

azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 

500nm. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

55 40 Unid. Resina fotopolimerizável com carga para dente 

posterior, Cor A3,5 embalagem com 3,5g - 

Composito fotopolimerizável, nano- híbrido, baseado 

em tecnologia nano- otimizada para procedimentos 

restauradores diretos. Ele pode ser aplicado 

universalmente para restaurações tanto na região 

anterior como posterior. Sua tecnologia de 

preenchimento com pigmentos nano otimizados é 

responsável pelo exclusivo efeito camaleão do material 

e pelos resultados estéticos naturais. As nano partículas 

tornam melhores as propriedades do material. Baixa 

contração e stress de contração; alto nível de 

radiopacidade; baixo desgaste; polimento rápido e 

fácil; alto brilho. os nano modificadores asseguram 

ótima estabilidade excelente adaptação na cavidade e 

convenientes propriedades de manuseio – não fica 

pegajoso no instrumento; polimerização em apenas 10 

segundos (=1.100mw/cm2 por incremento) possível. 

Deverá cosntar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

59,40 2.376,00 

56 60 Unid. Resina fotopolimerizável, micro híbrida, cor A3, 

matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em 

peso e 66% em volume; matriz orgânica de BIS-GMA 

e TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

59,40 3.564,00 

57 40 Unid. Resina fotopolimerizável, micro-híbrida, cor A3,5 

matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em 

peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-GMA e 

TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

59,40 2.376,00 
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de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

58 30 Unid. Resina fotopolimerizável, micro-híbrida, cor 

A4, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% 

em peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-

GMA e TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

59,40 1.782,00 

59 20 Frasco REVELADOR, embalagem frascos plásticos 

contendo 475 ml. Indicado para revelação de imagem 

do exame na película de filme. Composição: sulfito de 

sódio, pronto uso. Deverá constar externamente dados 

de identificação, procedência, data de validade, número 

do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de um ano a partir da data de 

entrega. 

10,10 202,00 

60 200 Pacote Rolete de algodão, 100% algodão, levemente 

engomado, cortado no tamanho ideal de uso, grande 

poder de absorção, pacote com 100 roletes. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

2,68 536,00 

61 30 Galão Sabonete líquido, embalagem de 05 litros, essência de 

erva doce. 

N/C N/C 

62 10 Bobina Sacola Plástica, apresentação bobina picotada, 

capacidade de 1 litro, contendo 500 unidades. 

Dimensão de 16cmx 30 cm. 

N/C N/C 

63 36 Tubos Selante para fóssulas e fissuras, fotopolimerizável, 

cor A3, com 50% de carga, com liberação de flúor, 

embalagem contendo 01 tubo de 3g.  Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

17,60 633,60 
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64 100 Unid. Seringa anestésica com refluxo articulada – 

produzida em aço AISI 420, Seringa Articulada. Evita 

o risco de injeção intra muscular, evita a formação de 

hematomas, especialmente durante o bloqueio 

causados pela lesão dos vasos que acompanham o 

trajeto dos nervos. Projetado para qualquer tubete  

alquer tubete, padronizado de anestésico. Seguro 

dispositivo refluxo - pino de pressão ao invés de 

“arpão” ou “rabo de porco”, que provocam deformação 

do pistão de borracha do tubete, causando 

extravasamento e ou acidentes. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote. Registro no M. S. 

(Ministério da Saúde Anvisa) e Certificação ISO 9001. 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de 10 anos a partir da data de entrega. Material de 

primeira qualidade. Marcas de referência: Duflex, 

Quinelato. 

46,30 4.630,00 

65 80 Frasco Solução fluoreto de sódio 0,2%, frasco com 1000ml, 

sabores de menta e morango. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

 

N/C N/C 

66 14 Frasco  Solução Hemostática para uso tópico – solução 

hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada 

para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um 

controle de sangramento se faz necessário. Frasco com 

10 ml.  Composição no mínimo com: Cloreto de 

Alumínio, Hidroxiquinoleina, Propilenoglicol, Álcool 

Etílico, Álcool Isopropílico e àgua. Apresenta grande 

ação adstringente e não possui epinefrina em sua 

composição. Não apresenta reações adversas e pode ser 

utilizado em cardíacos. Não provoca retração gengival. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega.  

 

61,00 854,00 

67 400 Pacote Sugador odontológico, confeccionado em P.V.C. 

atóxico, arame em aço especial, ponteira confeccionada 

em P.V.C. macio atóxico, pacote com 40 unidades. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

5,90 2.360,00 
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o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

68 60 Pacote TOUCA, embalagem com 100 unidade. Indicado 

para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há 

necessidade de alta limpeza. Sanfonada e com elástico. 

Gramatura 10. Cor branca; produzida a partir de 

polipropileno/tecido, não tecido (tnt); fabricada 

utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. Tamanho 

mínimo de 45x52cm, descartáveis, individuais no uso 

único. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número de 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

33,50 2.010,00 

69 06 Bisnaga Verniz com Flúor. Contendo fluoreto de sódio e 

fluoreto de cálcio, indicado para ser aplicado em 

pontos de desmineralização dos dentes. O veículo 

utilizado é à base de resinas naturais, apresentado como 

vantagens a facilidade de utilização e a característica 

de ser altamente adesivo à superfície do esmalte, 

permitindo um maior tempo de permanência na boca. 

A presença de duas fontes de flúor confere ao produto 

uma ação rápida inicial (exercida pelo fluoreto de 

sódio) e uma ação mais demorada porém profunda 

(exercida pelo fluoreto de cálcio), nas regiões de 

dentina hiperestésica, irá atuar, obliterando a luz dos 

canalículos dentinários, não permitindo a passagem de 

estímulos externos que provocam a sensação dolorosa, 

concentração de flúor mínima presente no produto: 

Fluoreto de sódio 6% =2,71% de ions de flúor; 

Fluoreto de cálcio 6% = 2,92% de ions de flúor. 

Apresentação bisnagas com no mínimo de 3g. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

33,50 201,00 

70 60 Unid. Resina fotopolimerizável com carga para dente 

posterior, Cor A3, embalagem com 3,5g - Composito 

fotopolimerizável, nano- híbrido, baseado em 

tecnologia nano- otimizada para procedimentos 

restauradores diretos. Ele pode ser aplicado 

universalmente para restaurações tanto na região 

anterior como posterior. Sua tecnologia de 

preenchimento com pigmentos nano otimizados é 

responsável pelo exclusivo efeito camaleão do material 

e pelos resultados estéticos naturais. As nano partículas 

tornam melhores as propriedades do material. Baixa 

contração e stress de contração; alto nível de 

radiopacidade; baixo desgaste; polimento rápido e 

fácil; alto brilho. os nano modificadores asseguram 

59,40 3.564,00 
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ótima estabilidade excelente adaptação na cavidade e 

convenientes propriedades de manuseio – não fica 

pegajoso no instrumento; polimerização em apenas 10 

segundos (=1.100mw/cm2 por incremento) possível. 

Deverá cosntar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

71 900 Frasco Solução Cloreto de sódio 0,9%, frasco com 500ml, 

embalagem com lacre inviolável externo. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

N/C N/C 

72 84 Unid. Sonda Exploradora - Instrumentos produzidos em aço 

inoxidável (AISI 420), em perfil octogonal com arestas 

bem definidas de diâmetro 5,5 mm e serrilhado 

paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para 

maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. 

Possuem uma face lisa onde é feita a gravação à laser 

com a identificação do fabricante, podem ser 

personalizados com nomes e ou logotipos.  Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

9,50 798,00 

  TOTAL GERAL DA PROPOSTA DE PREÇOS 1.727.739,03 

 

 
Após a verificação das propostas com as exigências do item 7.1 ao item 7.17 do Edital, o Pregoeiro 
registrou que a empresas licitantes atenderam às solicitações contidas no Edital. Em observância aos 
critérios estabelecidos no item 7.6 do Edital, passou-se à fase dos lances. 
 
 
 

FASE DE LANCES 
 

 
 

As empresas licitantes ofereceram os seguintes lances: 
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ITEM 01 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 107,00 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 

ITEM 02 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 FRACASSADO 

 

ITEM 03  
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 S/LANCE 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 31,05 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 

 

ITEM 04  
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 FRACASSADO 

 

ITEM 05 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 FRACASSADO 

 
ITEM 06 

ODONTOPLUS LTDA me, cnpj Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 S/LANCE 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 10,00 

 

ITEM 07  
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 7,50 

 

ITEM 08 
ODONTOPLUS LTDA me, cnpj Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 71,85 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 S/LANCE 

 

ITEM 09 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 95,90 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 S/LANCE 

 

ITEM 10 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 15,50 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 
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ITEM 11 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 15,50 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 

 
ITEM 12 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 15,50 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 

 

ITEM 13 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 1,75 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 

 
ITEM 14 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 S/LANCE 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 7,60 

 
ITEM 15 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
 ITEM 16 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 

 
ITEM 17 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 20,90 

 
ITEM 18 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 4,80 

 
ITEM 19 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 S/LANCE 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 19,90 

 
ITEM 20 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 1,80 

ITEM 21 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 2,40 
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ITEM 22 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 1,60 

 
ITEM 23  

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 1,64 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 

 
ITEM 24 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 19,95 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 

 
ITEM 25 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 26 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 27 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 28 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 4,96 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 29  

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 6,40 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 30  

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 S/LANCE 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 1,33 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 

 
ITEM 31 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 
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ITEM 32 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 S/LANCE 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 11,21 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 

 
ITEM 33 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 4,75 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 

 

ITEM 34 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 S/LANCE 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 19,40 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 

 
ITEM 35 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 8,90 

 
ITEM 36 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 38,90 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 37 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 125,30 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 38 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 S/LANCE 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 17,70 

 
ITEM 39 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 S/LANCE 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 

 
ITEM 40 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 19,40 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 S/LANCE 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 

 
ITEM 41 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 19,40 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 S/LANCE 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 
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ITEM 42  
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 S/LANCE 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 19,40 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 

 
ITEM 43 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 S/LANCE 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 19,40 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 

 

ITEM 44 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 S/LANCE 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 5,95 

 
ITEM 45  

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 S/LANCE 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 S/LANCE 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 1,23 

 
ITEM 46 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 5,00 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 47 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 15,70 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 48 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 8,50 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 49 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 S/LANCE 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 8,80 

 
ITEM 50 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 16,00 

 

ITEM 51 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 23,80 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 
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ITEM 52 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 43,00 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 53 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 49,00 

 
ITEM 54 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 42,90 

 
ITEM 55 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 59,30 

 
ITEM 56 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 43,60 

 
ITEM 57 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 43,60 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 

ITEM 58 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 43,60 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 59 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 11,21 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 60  

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 1,34 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 

ITEM 61 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 
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ITEM 62 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 63 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 17,50 

 
ITEM 64 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 54,00 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 65 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00  
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 66 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 11,70 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 67 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 5,80 

 
ITEM 68 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 7,10 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 69 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 33,00 

 
ITEM 70 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 85,00 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
ITEM 71 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 N/C 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 
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ITEM 72 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 8,77 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 N/C 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 N/C 

 
  
Encerada a fase de Lances, encontrado os vencedores de cada item, passou o Sr. Pregoeiro à fase de 
Negociação, na tentativa de reduzir ainda mais os preços vencedores nos lances. 

 
 
 

FASE DE NEGOCIAÇÃO DIRETA 
 
 
 

O Pregoeiro passou à fase de negociação, tendo obtido êxito em sua empreitada, quando as empresas 
abaixo relacionadas reduziram ainda seus preços ofertados na fase de lances da seguinte forma: 

 
ITEM 01 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 107,00 

 

ITEM 02 
FRACASSADO 

 

ITEM 03  
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 31,00 

 

ITEM 04  
FRACASSADO 

 

ITEM 05 
FRACASSADO 

 
ITEM 06 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 10,00 

 

ITEM 07  
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 7,50 

 

ITEM 08 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 71,85 

 

ITEM 09 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 93,00 

 

ITEM 10 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 15,50 

 

ITEM 11 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 15,50 
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ITEM 12 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 15,50 

 

ITEM 13 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 1,75 

 
ITEM 14 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 7,60 

 
ITEM 15 

FRACASSADO 

 
ITEM 16 

FRACASSADO 

 
ITEM 17 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 20,90 

 
ITEM 18 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 4,80 

 
ITEM 19 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 19,90 

 
ITEM 20 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 1,79 

 
ITEM 21 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 2,39 

 
ITEM 22 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 1,59 

 
ITEM 23  

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 1,64 

 
ITEM 24 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 19,90 

 
ITEM 25 

FRACASSADO 

 
ITEM 26  

FRACASSADO 

 
ITEM 27  

FRACASSADO 

 
ITEM 28 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 4,96 
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ITEM 29  
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 6,40 

 
ITEM 30  

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 1,33 

 
ITEM 31  

FRACASSADO 

 
ITEM 32 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 11,21 

 
ITEM 33 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 4,75 

 

ITEM 34 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 19,40 

 
ITEM 35 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 8,90 

 
ITEM 36 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 38,90 

 
ITEM 37 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 125,30 

 
ITEM 38 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 17,70 

 
ITEM 39  

FRACASSADO 

 
ITEM 40 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 19,40 

 
ITEM 41 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 19,40 

 
ITEM 42  

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 19,40 

 
ITEM 43 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 19,40 

 

ITEM 44 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 5,90 

 
ITEM 45  

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 1,23 
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ITEM 46 
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 5,00 

 
ITEM 47 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 15,70 

 
ITEM 48 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 8,50 

 
ITEM 49 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 8,80 

 
ITEM 50 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 16,00 

 

ITEM 51 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 23,80 

 
ITEM 52 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 43,00 

 
ITEM 53 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 49,00 

 
ITEM 54 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 42,90 

 
ITEM 55 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 59,30 

 
ITEM 56 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 43,60 

 
ITEM 57 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 43,60 

 

ITEM 58 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 43,60 

 
ITEM 59 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 11,21 

 
ITEM 60  

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 1,34 

 

ITEM 61  
FRACASSADO 

 
ITEM 62  

FRACASSADO 
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ITEM 63 
ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 17,50 

 
ITEM 64 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 54,00 

 
ITEM 65  

FRACASSADO 

 
ITEM 66 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 11,70 

 
ITEM 67 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 5,80 

 
ITEM 68 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 7,10 

 
ITEM 69 

ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 33,00 

 
ITEM 70 

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 85,00 

 
ITEM 71  

FRACASSADO 

 
ITEM 72 

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 8,77 

 
 
 

HABILITAÇÃO 
 
 
 
Em ato contínuo, procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação de habilitação das licitantes, que 
após a apreciação dos documentos, mostraram-se em conformidade com as exigências do Edital.  

 
 
 

ADJUDICAÇÃO 
 
 
 

Em razão de todo o exposto anteriormente, o Pregoeiro resolveu Adjudicar o objeto do certame da seguinte forma:  
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01-Razão Social: FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ Nº 07.377.489/0001-64 

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÕES Vr. Unit. Vr. Total 

08 120 Bobinas Bobinas em papel grau cirúrgico – 150mmx 100m – 

o papel grau cirúrgico tem porosidade controlada e é 

próprio para a esterilização, embalando diversos 

produtos, tais como: compressas de gaze. 

Confeccionadas com tecnologia avançada para a 

confecção de papel grau cirúrgico com controle de 

qualidade rigidamente controlado “ISO 9002”, 

seguindo normas internacionais (BSI, DIN, ASTMA) e 

normas brasileiras (ABNT, portarias ministeriais) para 

atender as indústrias de produtos estéreis pronto uso, 

centrais de prestação de serviços em esterilização à gás 

óxido de etileno, hospitais, clinicas médicas e 

odontológicas. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número de 

lote, registro no MS (Ministério da Saúde- ANVISA). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor. Validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

71,85 8.622,00 

09 60 Bobinas Bobinas em papel grau cirúrgico – 200mmx 100m – 

o papel grau cirúrgico tem porosidade controlada e é 

próprio para a esterilização, embalando diversos 

produtos, tais como: compressas de gaze. 

Confeccionadas com tecnologia avançada para a 

confecção de papel grau cirúrgico com controle de 

qualidade rigidamente controlado “ISO 9002”, 

seguindo normas internacionais (BSI, DIN, ASTMA) e 

normas brasileiras (ABNT, portarias ministeriais) para 

atender as indústrias de produtos estéreis pronto uso, 

centrais de prestação de serviços em esterilização à gás 

óxido de etileno, hospitais, clinicas médicas e 

odontológicas. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número de 

lote, registro no MS (Ministério da Saúde-ANVISA). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor. Validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

93,00 5.580,00 

41 1.400 Caixa Luva descartável, individual, TAMANHO 

PEQUENO, confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada 

com material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados 

de identificação, procedência, validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

19,40 27.160,00 
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46 25 Unid. ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE 

ANTIEMBAÇANTE- embalagem com 01 unidade. 

Lentes incolor; é um produto altamente versátil que 

oferece muitas vantagens da plataforma, incluindo a 

capacidade de padronizar um modelo de óculos de 

segurança, oferecendo ainda uma opção para os 

trabalhadores para atender as suas necessidades 

individuais. Possui uma lente leve e de estilo único. 

Está em conformidade com a Norma Ansi z87, oferece 

proteção ultravioleta e estão disponíveis em uma 

variedade de tonalidades de lentes de elevado 

desempenho e de revestimentos. Tecnologia mmt-

multi-material technology integrada oferece alta 

capacidade de ajustes; lente panorâmica oferece visão 

periférica e total proteção; apoios nasais flexíveis e 

macios de ajustam a todos os tipos de nariz e evitam 

que os óculos escorreguem; possui elastrômetro macio 

na região da testa para absorver eventuais impactos; 

lentes de reposição disponíveis; comprimento das 

hastes e inclinação de lentes ajustáveis; aprovado no 

teste de impacto balístico militar v; armação com 

garantia permanente, lente única em policarbonato de 

alto impacto. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega 

5,00 125,00 

48 2.500 Pacote Papel toalha interfolha, 02 dobras 100% celulose. 

21cm x 21 cm, na cor branca, absorção superior, toalha 

de alto desempenho, macia dos dois lados. Produto 

com certificação fsc, pacote com 1.000 fls. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote. Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega.  

8,50 21.250,00 

52 20  Unid. Porta Algodão Inox- Acabamento perfeito e 

polimento de extrema qualidade, livres de rebarbas, 

fabricada em aço inox, com polimento interno. 

Dimensão de 08x10 cm. 

43,00 860,00 

68 60 Pacote TOUCA, embalagem com 100 unidade. Indicado 

para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há 

necessidade de alta limpeza. Sanfonada e com elástico. 

Gramatura 10. Cor branca; produzida a partir de 

polipropileno/tecido, não tecido (tnt); fabricada 

utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. Tamanho 

mínimo de 45x52cm, descartáveis, individuais no uso 

único. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número de 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

7,10 426,00 
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uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

72 84 Unid. Sonda Exploradora - Instrumentos produzidos em aço 

inoxidável (AISI 420), em perfil octogonal com arestas 

bem definidas de diâmetro 5,5 mm e serrilhado 

paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para 

maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. 

Possuem uma face lisa onde é feita a gravação à laser 

com a identificação do fabricante, podem ser 

personalizados com nomes e ou logotipos.  Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

8,77 736,68 

  TOTAL GERAL DA PROPOSTA DE PREÇOS 64.759,68 

 

 
02-Razão Social: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.849.206/0001-00 

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÕES Vr. Unit. Vr. Total 

01 60  Frasco Adesivo Fotopolimerizável- frasco com 6g. indicado 

para união de resinas compostas fotopolimerizáveis à 

estrutura dental, reparo em porcelana e resina e 

cimentação de restaurações indiretas, quando utilizado 

com cimento resinoso adesivo (coroas, pinos 

intraradoculares, inlays, onlays), primer e adesivo em 

um só frasco, solvente à base de água e álcool não 

evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo 

apresente a mesma performance da primeira até a 

última gota do frasco, contém partícula de carga de 

5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e 

ao esmalte, exclusiva tampa flip top que evita 

desperdício e pode ser manuseada apenas com um mão. 

Frasco com 6g: rendimento até 280 gotas, o que 

possibilita a realização de até 280 restaurações ( em 

média 1 gota por restauração). Deverá constar 

externamente os dados de identificação, procedência, 

data de validade, número do lote, registro no MS, 

ANVISA. Produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da entrega. 

107,00 6.420,00 

03 100 Caixa Agulha gengival curta, descartável, tribiselada e 

siliconizada, estéril, caixa com 100 unidades. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, tipo de esterilização, data de validade, 

número do lote, registro no MS (Ministério da Saúde- 

Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

val. Mín. de dois anos a partir da data de entrega. 

31,00 3.100,00 
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06 15 Unid. Algodão hidrófilo confeccionado com fibras 100% 

algodão. Macio e absorvente, ideal para a higiene e 

antissepsia da pele, além de ser de amplo uso no 

ambiente hospitalar. Apresentação: pacote com 500g. 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

10,00 150,00 

10 600 Unid. Broca de Baixa Rotação nº 04- Embalagem caixa 

com 06 unidades CA (Baixa Rotação). Fabricadas 

em Aço Carbono.  Indicadas para uso em estruturas 

dentárias, principalmente na remoção de Tecidos 

cariados. Sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com 

trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, 

esterilizável de calor úmido, seco ou por agentes 

químicos, sem sofrer oxidação. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

 

15,50 9.300,00 

11 600 Unid. Broca  de Baixa Rotação nº 06- Embalagem caixa 

com 06 unidades CA (Baixa Rotação). Fabricadas 

em Aço Carbono.  Indicadas para uso em estruturas 

dentárias, principalmente na remoção de Tecidos 

cariados. Sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com 

trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, 

esterilizável de calor úmido, seco ou por agentes 

químicos, sem sofrer oxidação. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

15,50 9.300,00 

12 600 Unid. Broca  de Baixa Rotação nº 08- Embalagem caixa 

com 06 unidades CA (Baixa Rotação). Fabricadas 

em Aço Carbono.  Indicadas para uso em estruturas 

dentárias, principalmente na remoção de Tecidos 

cariados. Sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com 

trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo, 

esterilizável de calor úmido, seco ou por agentes 

químicos, sem sofrer oxidação. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

15,50 9.300,00 
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13 60 Unid. Brocas  Diamantada para motor de Alta Rotação- 

haste Longa- nº 1014 – em aço inoxidável, ponta com 

granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável 

adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem 

sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através 

de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem 

sofrer oxidação. Acondicionada em caixas conforme 

constar do registro do produto, trazendo externamente 

os dados de identificação, procedência, número de lote 

e número de registro MS (Ministério da Saúde- 

Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

1,75 105,00 

17 25 Kit Cimento de hidróxido de cálcio fotopolimerizável. 

Embalagem c/ 01 seringa c/ 2g +0 3 bicos aplicadores. 

Composto de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável e 

radiopaco. Não inibe a polimerização de resinas e 

possui coloração semelhante a dentina. Para 

capeamento pulpar e forramento cavitário. Validade 

mínima de 2 anos a ser contado a partir da entrega. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número de lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde- ANVISA) os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

20,90 522,50 

18 15 Frasco Cimento de óxido de Cálcio PA. Frasco com 10g. É 

um dos materiais mais aceitos atualmente para induzir 

a formação da dentina reparadora, apresentando 

propriedades imprescindíveis para materiais que atuam 

em procedimentos sobre a dentina. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde – Anvisa). 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

4,80 72,00 

23 252 Unid. Condicionador ácido Fosfórico 37% Ataque gel,  
com seringa e agulha. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

1,64 413,28 

24 60 Frasco  Curativo alveolar, com própolis, vidro com 10g. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, tipo de esterilização, data de validade, 

número do lote, registro no MS (Ministério da Saúde – 

Anvisa). Os produtos deverão ser embalados de acordo 

19,90 1.194,00 
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com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

28 05 Unid. EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO  é um produto 

amplamente utilizado no preparo das paredes dos 

canais radiculares, previamente à obturação. Atua 

desmineralizando partículas dentárias por quelação de 

ions de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e 

absorção, mostrando-se como um efetivo agente 

quelante e lubrificante. É também efetivo na remoção 

de raspas dentárias durante a terapia periodontal, 

expondo o colágeno e facilitando a aderência de tecido 

conjuntivo tratado na superfície radicular, este 

composto descalcifica a dentina a uma profundidade de 

10 a 30 um em 05 minutos. a sua solubilidade chega a 

30% e o seu ph entre 7,0 e 8,0 é compatível com os 

tecidos vivos, conferindo ao produto uma irritação 

tecidual praticamente nula. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de 02 anos a 

partir da data de entrega. 

4,96 24,80 

29 150 Frasco Evidenciador de placa bacteriana em pastilhas. 

Apresentação, frasco com no mínimo 60 pastilhas. A 

fórmula é a base de fuccina básica, confere ao produto 

um maior poder de corar a placa bacteriana, nos dentes 

aparentemente limpos, de uma cor que contraste com 

os dentes. Deverá cosntar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote. Registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

6,40 960,00 

30 1.200 Unid. Fio agulhado para sutura de Nylon 3.0 -  agulha de 

1,5 ou 1,7 cm pré cortado, embalagem individualizada, 

estéril, embalagem padrão. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, tipo 

de esterilização, data de validade, número do lote, 

registro no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

1,33 1.596,00 

32 20 Frasco Fixador- Embalagem Frascos Plásticos Contendo 

475 Ml, indicado para a fixação da imagem na película 

de filme. Conteúdo: sulfito de sódio, dietileno glycol, 

hidroquinona, pronto uso. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, data de validade, 

número do lote, Registro no M. S. (Ministério da 

11,21 224,20 
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Saúde- ANVISA). Os produtos deverão ser embalados 

de acordo com a praxe do fabricante, de forma a 

garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de um ano a 

partir da data de entrega. 

33 100 Frasco  

 

Flúor gel acidulado - tixotrópico 2,0% em peso de 

fluoreto de sódio e PH neutro para aplicações tópicas, 

frasco com 200ml, validade de no mínimo dois anos 

após a entrega. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega.  

4,75 475,00 

34 300 Pacote Gaze simples em compressa de 7,5 x 7,5cm, com 

densidade de 13 fios/cm², confeccionada em tecido 

100% algodão, de cor branca, isento de impurezas, 

apresentando-se em 8 camadas e 5 dobras (para 

dentro), fio radiopaco (visível em raio x) tramado no 

tecido não estéril. Pacote com 500. Deverá constar 

externamente dados de identificação, quantidade, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega.  

19,40 5.820,00 

36 40 Kit Ionômero de vidro auto polimerizável – cor A3 - 

Cimento à base de ionômero de vidro de presa química, 

para restauração dental apresentado na forma de pó que 

deve ser misturado ao ácido poliacrílico no momento 

da sua utilização.  Conteúdo do Kit: 01 frasco de 

cimento em pó com 10g, 01 frasco de líquido com 8g, 

01 dosador de pó e 01 bloco de espatulação. Cimento 

de presa rápida, possui uma boa adesão ao esmalte e à 

dentina sendo desnecessário a criação de retenções, 

Indicado para ART, biocompatível, grande capacidade 

de liberação de flúor com finalidade anticariogênica, 

maior capacidade de recarga de flúor, Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, 

número do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA) e Certificação Européia (CE). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

38,90 1.556,00 

37 16 Kit Ionômero de vidro fotopolimerizável - Cura tripla, 

excelente adesão à estrutura do dente, liberação de íons 

fluoretos, mistura condensável, não pegajosa, total 

biocompatibilidade com o dente, e frasco de pó com 5 

g, cor A3. Contem 01 frasco de líquido com 2,5 ml, 1 

frasco de Primer com 2,5ml, 1 frasco de Natural Glaze 

com 5 m e bloco de mistura e colher medidora. Deverá 

125,30 2.004,80 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Página 77 de 85 
 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA).Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

40 100 Caixa Luva descartável individual, TAMANHO 

GRANDE, confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada 

com material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 unidades, contendo 

dados de identificação, procedência, validade, número 

do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

19,40 1.940,00 

42 600 Caixa Luva descartável, individual, tamanho EXTRA 

PEQUENA, confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada 

com material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados 

de identificação, procedência, validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

19,40 11.640,00 

43 800 Caixa Luva descartável, individual, TAMANHO MÉDIO, 
confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, 

formato anatômico, ambidestra, lubrificada com 

material bio-absorvível em quantidade adequada, 

resistente atração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, 

embaladas em caixas com 100 peças, contendo dados 

de identificação, procedência, validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Material de primeira qualidade. Marcas de 

referência: Satari, Descarpack e Supermax. 

19,40 15.520,00 

44 150 Caixa Máscara cirúrgica descartável, em três camadas, 

antialergênica, 100% polipropileno, não estéril, 

atóxico, não inflamável, com elástico, caixa com 50 

unidades. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

5,90 885,00 
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ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega.  

45 300 Unid. MATRIZ DE AÇO- Indicadas para que se faça o 

envolvimento do dente e utilizada para substituir uma 

ou mais paredes dos dentes durante o processo de 

restauração. Embalagem com 01 (uma) matriz de aço 

de 0,05x5mmx 50cm. Validade mínima de dois anos 

a partir da data de entrega. 

1,23 369,00 

47 50 

 

Frasco Óleo lubrificante para alta e baixa rotação, frasco 

contendo 200ml, spray, não agride camada de ozônio, 

embalagem reciclável, Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, data de validade, 

número do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

15,70 785,00 

51 60 Caixa Pontas para polimento de resina composta. Caixas 

com 06 pontas sortidas, hastes fabricadas em aço, 

autoclaváveis. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

23,80 1.428,00 

56 60 Unid. Resina fotopolimerizável, micro híbrida, cor A3, 

matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em 

peso e 66% em volume; matriz orgânica de BIS-GMA 

e TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

43,60 2.616,00 

57 40 Unid. Resina fotopolimerizável, micro-híbrida, cor A3,5 

matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em 

peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-GMA e 

TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

43,60 1.744,00 
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58 30 Unid. Resina fotopolimerizável, micro-híbrida, cor 

A4, matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% 

em peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-

GMA e TEGDMA. Embalagem com 4g. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

43,60 1.308,00 

59 20 Frasco REVELADOR, embalagem frascos plásticos 

contendo 475 ml. Indicado para revelação de imagem 

do exame na película de filme. Composição: sulfito de 

sódio, pronto uso. Deverá constar externamente dados 

de identificação, procedência, data de validade, número 

do lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de um ano a partir da data de 

entrega. 

11,21 224,20 

60 200 Pacote Rolete de algodão, 100% algodão, levemente 

engomado, cortado no tamanho ideal de uso, grande 

poder de absorção, pacote com 100 roletes. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

1,34 268,00 

64 100 Unid. Seringa anestésica com refluxo articulada – 

produzida em aço AISI 420, Seringa Articulada. Evita 

o risco de injeção intra muscular, evita a formação de 

hematomas, especialmente durante o bloqueio 

causados pela lesão dos vasos que acompanham o 

trajeto dos nervos. Projetado para qualquer tubete  

alquer tubete, padronizado de anestésico. Seguro 

dispositivo refluxo - pino de pressão ao invés de 

“arpão” ou “rabo de porco”, que provocam deformação 

do pistão de borracha do tubete, causando 

extravasamento e ou acidentes. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote. Registro no M. S. 

(Ministério da Saúde Anvisa) e Certificação ISO 9001. 

Os produtos deverão ser embalados de acordo com a 

praxe do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de 10 anos a partir da data de entrega. Material de 

primeira qualidade. Marcas de referência: Duflex, 

Quinelato. 

54,00 5.400,00 

66 14 Frasco  Solução Hemostática para uso tópico – solução 

hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada 

para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um 

11,70 163,80 
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controle de sangramento se faz necessário. Frasco com 

10 ml.  Composição no mínimo com: Cloreto de 

Alumínio, Hidroxiquinoleina, Propilenoglicol, Álcool 

Etílico, Álcool Isopropílico e àgua. Apresenta grande 

ação adstringente e não possui epinefrina em sua 

composição. Não apresenta reações adversas e pode ser 

utilizado em cardíacos. Não provoca retração gengival. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega.  

70 60 Unid. Resina fotopolimerizável com carga para dente 

posterior, Cor A3, embalagem com 3,5g - Composito 

fotopolimerizável, nano- híbrido, baseado em 

tecnologia nano- otimizada para procedimentos 

restauradores diretos. Ele pode ser aplicado 

universalmente para restaurações tanto na região 

anterior como posterior. Sua tecnologia de 

preenchimento com pigmentos nano otimizados é 

responsável pelo exclusivo efeito camaleão do material 

e pelos resultados estéticos naturais. As nano partículas 

tornam melhores as propriedades do material. Baixa 

contração e stress de contração; alto nível de 

radiopacidade; baixo desgaste; polimento rápido e 

fácil; alto brilho. os nano modificadores asseguram 

ótima estabilidade excelente adaptação na cavidade e 

convenientes propriedades de manuseio – não fica 

pegajoso no instrumento; polimerização em apenas 10 

segundos (=1.100mw/cm2 por incremento) possível. 

Deverá cosntar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

85,00 5.100,00 

  TOTAL GERAL DA PROPOSTA DE PREÇOS 101.928,58 

 

 
03-Razão Social: ODONTOPLUS LTDA ME, CNPJ Nº 05.674.440/0001-48 

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÕES Vr. Unit. Vr. Total 

07 100 Pote Anestésico tópico gel, benzocaína 200mg/g, pote com 

12g, validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no MS (Ministério da Saúde- Anvisa). Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

7,50 750,00 
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14 65 Unid. Cabo de Espelho- 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 no manuseio, possuem uma face lisa onde é feita a 

gravação à laser com a identificação do fabricante, 

podem ser personalizadas com nomes e ou logotipos, 

deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde- ANVISA), os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor. Validade mínima 

de 10 anos a partir da data de entrega. 

7,60 494,00 

19 56 Kit Cimento de óxido de Zinco e Eugenol. Kit contendo 

01 frasco com no mínimo de 38g de pó; 01 frasco com 

no mínimo 15 ml de líquido e 01 dosador. É um 

material restaurador temporário. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no MS 

(Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

19,90 1.114,40 

20 10.000 Unid. Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 

1:100.000. Tubetes de 1,8 ml, acondicionados em 

blisters lacrados com 10 tubetes cada. Isento de 

Metilparabeno. Acondicionados em tubetes de cristal, 

que, permitem a melhor visualização do refluxo 

sanguíneo, Minimizam a dor durante a aplicação, pela 

maior suavidade de deslizamento do êmbolo 

siliconizado. Mantém a eficiência do produto inalterada 

durante todo o período de validade, pela ausência de 

porosidade do cristal. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

1,79 17.900,00 

21 3.000 Unid. Cloridrato de Mepivacaína 2% com Adrenalina 

1:100.000. Acondicionados em blisters lacrados com 

10 tubetes cada. Indicado para procedimentos de curta 

duração. Utilizado principalmente para procedimentos 

em odontopediatria e geriatria por sua baixa toxicidade 

e rápida ação. Total eficácia, com maior potência; 

Menor toxicidade; Maior segurança. Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, tipo 

de esterilização, data de validade, número do lote, 

registro no MS (Ministério da Saúde- Anvisa). Os 

produtos deverão ser embalados de acordo com a praxe 

do fabricante, de forma a garantir sua integridade 

durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados 

2,39 7.170,00 
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de acordo com a legislação em vigor e validade 

mínima de dois anos a partir da data de entrega. 

22 1.500 Unid. Cloridrato de PRILOCAINA 3% com Felipressina 

1:100.000. Tubetes de 1,8 ml, acondicionados em 

blisters lacrados com 10 tubetes cada. Isento de 

Metilparabeno. Acondicionados em tubetes de cristal, 

que, permitem a melhor visualização do refluxo 

sanguíneo, Minimizam a dor durante a aplicação, pela 

maior suavidade de deslizamento do êmbolo 

siliconizado. Mantém a eficiência do produto inalterada 

durante todo o período de validade, pela ausência de 

porosidade do cristal. Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no MS (Ministério da Saúde – Anvisa). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

1,59 2.385,00 

35 60 Frasco  

 

HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% - SODA 

CLORADA, frasco com 1 litro. Desinfetante e 

antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. 

Solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. Deverá constar 

externamente dados de identificação, quantidade, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de um ano a partir da data de entrega. 

8,90 534,00 

38 180 Unid. Lima Hedstroen – 25mm número 15 – Lima tipo 

Hedstroen com 25mm, número 15, parte ativa com 

corte quadrangular, angulação do corte de 60°, 

confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de 

oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os 

padrões internacionais, esterilizável através de calor 

úmido, seco  ou por agentes químicos, sem sofrer 

oxidação. Embalados em caixas com 06 unidades, 

trazendo externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote e número de registro do 

M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega.  

17,70 3.186,00 

49 26 Bisnaga Pasta para profilaxia contendo abrasivos suaves e 

aroma artificial, em bisnagas de 50g embaladas 

individualmente, acondicionadas em caixas ou pacotes 

conforme o fabricante, validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega.  Deverá constar externamente 

dados de identificação, procedência, tipo de 

esterilização, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

8,80 228,80 
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acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

50 62 Unid. Pinça Universal - Instrumentos produzidos em aço 

inoxidável (AISI 420) serrilhado paralelo 

(biossegurança) no instrumento que contribui para 

maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA) e Certificação ISO 

9001. Os produtos deverão ser embalados de acordo 

com a praxe do fabricante, de forma a garantir sua 

integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dez anos a partir da data de 

entrega. Marcas de Referência: Duplex, Quinelato. 

16,00 992,00 

53 20  Unid. Porta LIXO PARA EQUIPO- Acabamento perfeito e 

polimento de extrema qualidade, livres de rebarbas, 

fabricada em aço inox, com polimento interno. 

Dimensão de 08x10 cm. 

49,00 980,00 

54 40 Unid. Resina composta microhíbrida radiopaca, cor OP – 

não fluida - apresenta tamanho médio de partículas na 

faixa de 0,5µm, média viscosidade, fotopolimerizável, 

apresenta opalescência e fluorescência e 

adicionalmente privilegia duas características clínicas: 

a viscosidade e o brilho; silanização das partículas 

resultando em  maior dispersão e interação entre carga 

e monômeros, e uma consistência mais macia e maior 

estabilidade reológica, sem perder as características de 

adequada escultura. Utilizada para restauração de 

preparos pouco invasivos, selante de fóssulas e 

fissuras, base/forramento sob restaurações diretas, 

preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidades, 

reparo de defeitos de esmalte e restaurações de dentes 

decíduos, reparo em resina composta, colagem de 

fragmentos dentários, restaurações classe III e V e 

lesões cervicais não cariosas. Polimerizável com luz 

azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 

500nm. Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, data de validade, número do 

lote, registro no M. S. (Ministério da Saúde- 

ANVISA). Os produtos deverão ser embalados de 

acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir 

sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o 

uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor e 

validade mínima de dois anos a partir da data de 

entrega. 

42,90 1.716,00 

55 40 Unid. Resina fotopolimerizável com carga para dente 

posterior, Cor A3,5 embalagem com 3,5g - 

Composito fotopolimerizável, nano- híbrido, baseado 

em tecnologia nano- otimizada para procedimentos 

restauradores diretos. Ele pode ser aplicado 

universalmente para restaurações tanto na região 

anterior como posterior. Sua tecnologia de 

preenchimento com pigmentos nano otimizados é 

responsável pelo exclusivo efeito camaleão do material 

e pelos resultados estéticos naturais. As nano partículas 

tornam melhores as propriedades do material. Baixa 

contração e stress de contração; alto nível de 

radiopacidade; baixo desgaste; polimento rápido e 

59,30 2.372,00 
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fácil; alto brilho. os nano modificadores asseguram 

ótima estabilidade excelente adaptação na cavidade e 

convenientes propriedades de manuseio – não fica 

pegajoso no instrumento; polimerização em apenas 10 

segundos (=1.100mw/cm2 por incremento) possível. 

Deverá cosntar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

63 36 Tubos Selante para fóssulas e fissuras, fotopolimerizável, 

cor A3, com 50% de carga, com liberação de flúor, 

embalagem contendo 01 tubo de 3g.  Deverá constar 

externamente dados de identificação, procedência, data 

de validade, número do lote, registro no M. S. 

(Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos deverão 

ser embalados de acordo com a praxe do fabricante, de 

forma a garantir sua integridade durante o transporte, a 

estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a 

legislação em vigor e validade mínima de dois anos a 

partir da data de entrega. 

17,50 630,00 

67 400 Pacote Sugador odontológico, confeccionado em P.V.C. 

atóxico, arame em aço especial, ponteira confeccionada 

em P.V.C. macio atóxico, pacote com 40 unidades. 

Deverá constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

5,80 2.320,00 

69 06 Bisnaga Verniz com Flúor. Contendo fluoreto de sódio e 

fluoreto de cálcio, indicado para ser aplicado em 

pontos de desmineralização dos dentes. O veículo 

utilizado é à base de resinas naturais, apresentado como 

vantagens a facilidade de utilização e a característica 

de ser altamente adesivo à superfície do esmalte, 

permitindo um maior tempo de permanência na boca. 

A presença de duas fontes de flúor confere ao produto 

uma ação rápida inicial (exercida pelo fluoreto de 

sódio) e uma ação mais demorada porém profunda 

(exercida pelo fluoreto de cálcio), nas regiões de 

dentina hiperestésica, irá atuar, obliterando a luz dos 

canalículos dentinários, não permitindo a passagem de 

estímulos externos que provocam a sensação dolorosa, 

concentração de flúor mínima presente no produto: 

Fluoreto de sódio 6% =2,71% de ions de flúor; 

Fluoreto de cálcio 6% = 2,92% de ions de flúor. 

Apresentação bisnagas com no mínimo de 3g. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, data de validade, número do lote, registro 

no M. S. (Ministério da Saúde- ANVISA). Os produtos 

deverão ser embalados de acordo com a praxe do 

fabricante, de forma a garantir sua integridade durante 

o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de 

33,00 198,00 
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acordo com a legislação em vigor e validade mínima 

de dois anos a partir da data de entrega. 

  TOTAL GERAL DA PROPOSTA DE PREÇOS 42.970,20 

 

VALOR GLOBAL DA ADJUDICAÇÃO: R$209.658,46 (Duzentos e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e 
Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos) 

 
Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar deu-
se por encerrada a reunião às 17h20. Para conhecimento de todos, foi lavrada a presente Ata, que após lida 
e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, respectivos membros da Equipe de Apoio e a licitante 
presente. Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2017 (dois 
mil e dezessete). 
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