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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ – BA, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ nº 13.752.993/0001-08, com sede situada à Rua Duque de Caxias, 165 - 

Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ADAUTO OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITORORÓ, pessoa jurídica de direito 

público interno, CNPJ nº 11.228.937/0001-35, com sede à Rua Duque de Caxias, 165 - 

Centro, neste ato representado pela Gestora MARCÍLIA DA SILVA COSTA, 

considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para 

REGISTRO DE PEÇOS Nº 021/2018, RESOLVE, regsitrar os preços das empresas 

indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas 

nos Itens, e quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-

se as partes às normas municipais que regulamentou o Registro de Preços, e em 

conformidade com as disposições seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para contratação de 

empresa especializada para aquisição de medicamentos farmácia básica, 

material hospitalar e material odontológico para manutenção dos serviços da 

Secretaria Municipal de Saúde de Itororó, conforme especificação no anexo 

do edital de Pregão nº 021/2018, que é parte integrante desta Ata, assim 

como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS VENCEDORES 

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condiçoes 

ofertadas na proposta são as que seguem: 

 

OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 

ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 11.311.773/0001-05, situado a 

Rod Br 101, SN, KM 510, Jaçanã, Itabuna-BA, representada pelo seu procurador 

Sr. Daniel Rocha Silva, portador do RG 1010338692 SSP/BA, inscrito no CPF sob 

o n°. 004.721.115-66.   
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LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD V. UNIT. V. TOTAL 

1 Enalapril, maleato de, 10mg comprimido UNID 15.000  R$              0,08   R$        1.200,00  

2 Enalapril, maleato de, 5mg comprimido UNID 15.000  R$              0,15   R$        2.250,00  

3 Enalapril, maleato de, 20mg comprimido UNID 30.000  R$              0,09   R$        2.700,00  

4 Propranolol 40mg comprimido UNID 15.000  R$              0,03   R$           450,00  

5 Losartana Potássica 50mg comprimido UNID 200.000  R$              0,08   R$      16.000,00  

6 Hidroclorotiazida 25mg comprimido UNID 150.000  R$              0,04   R$        6.000,00  

7 Atenolol 25mg comprimido UNID 30.000  R$              0,08   R$        2.400,00  

8 Atenolol 50mg comprimido UNID 20.000  R$              0,09   R$        1.800,00  

9 Captopril 25mg comprimido UNID 10.000  R$              0,05   R$           500,00  

10 Metildopa 250mg comprimido UNID 10.000  R$              0,52   R$        5.200,00  

11 Anlodipino, besilato de, 5mg comprimido UNID 50.000  R$              0,05   R$        2.500,00  

12 Ácido acetilsalicílico 100mg comprimido UNID 50.000  R$              0,04   R$        2.000,00  

13 Digoxina 0,25mg comprimido UNID 5.000  R$              0,10   R$           500,00  

14 Furosemida 40mg comprimido UNID 15.000  R$              0,06   R$           900,00  

15 Espironolactona 25mg comprimido UNID 20.000  R$              0,43   R$        8.600,00  

      
LOTE 11 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD V. UNIT. V. TOTAL 

1 
BACIA de uso hospitalar, em aço inoxidável, 
diâmetro  35 cm 

UNIDS 10  R$        209,51   R$        2.095,10  

2 
BANDEJA Grande s/ tampa, em aço inoxidável 
retangular 40 x 28 x 02 cm 

UNIDS 10  R$        208,80   R$        2.088,00  

3 
BANDEJA Média s/ tampa, em aço inoxidável 
retangular 29 x 18 x 1.5 cm 

UNIDS 10  R$          91,54   R$           915,40  

4 

Bandeja porta lâminas: Bandeja porta lâminas 
ideal para transporte de lâminas recém 
preparadas. Seu uso assegura a integridade das 
lâminas até o momento de leitura no 
microscópio, prevenindo quebra, perda do 
material e recoleta. Capacidade para 20 lâminas. 

UN 2  R$          11,63   R$             23,26  

5 
Estojo porta lâminas p/3 lâminas sem etiqueta 
pacote com 100unid 

PC 50  R$          45,10   R$        2.255,00  

6 PINÇA ALLIS, em aço de 15 cm UNIDS 20  R$          33,93   R$           678,60  

7 PINÇA dente de rato, em aço inox de 14 cm UNIDS 20  R$          16,67   R$           333,40  

8 PINÇA dente de rato, em aço inox de 16 cm UNIDS 10  R$          19,93   R$           199,30  

9 
PINÇA dissecção, com dente, em aço inoxidável 
de 16 cm 

UNIDS 100  R$          27,13   R$        2.713,00  

10 
PINÇA dissecção, sem dente, em aço inoxidável 
de 16 cm 

UNIDS 100  R$          27,13   R$        2.713,00  

11 PINÇA instrumental, em aço inox de 20 cm UNIDS 20  R$          68,18   R$        1.363,60  
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12 
Pinça kelly 14cm curva, Produto Confeccionado 
em Aço Inoxidável.  

UN 10  R$          35,33   R$           353,30  

13 
Pinça kelly 14cm RETA, Produto Confeccionado 
em Aço Inoxidável.  

UN 100  R$          35,33   R$        3.533,00  

14 PINÇA para algodão, em aço inox de 15 cm UNIDS 10  R$          14,76   R$           147,60  

15 
Pinça para dissecção anatômica em aço 
inoxidável, 12 cm de comprimento, indicada para 
uso geral. Pode ser autoclavada. 

UN 10  R$          13,37   R$           133,70  

16 
Pinça para dissecção anatômica em aço 
inoxidável, 16 cm de comprimento, indicada para 
uso geral. Pode ser autoclavada. 

UN 10  R$          18,61   R$           186,10  

17 PINÇA pean, em aço inoxidável de 16 cm UNIDS 100  R$          40,02   R$        4.002,00  

18 Placa de petri, fabricado em vidro borosilicato 3.3 UNIDS 2  R$          12,57   R$             25,14  

19 PINÇA KELLY COM DENTE RETA   UNIDS 100  R$          28,95   R$        2.895,00  

20 PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA    UNIDS 100  R$        168,55   R$      16.855,00  

21 TESOURA CURVA   UNIDS 100  R$          24,81   R$        2.481,00  

22 TESOURA RETA   UNIDS 100  R$          24,81   R$        2.481,00  

23 APARADEIRA DE INOX   UNIDS 30  R$        169,11   R$        5.073,30  

24 APARADEIRA PAPAGAIO INOX   UNIDS 20  R$        110,37   R$        2.207,40  

25 PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO CURVA   UNIDS 60  R$          28,21   R$        1.692,60  

26  PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO RETA   UNIDS 60  R$          28,21   R$        1.692,60  

27 AFASTADOR MÉDIO FARABEU   UNIDS 10  R$          15,01   R$           150,10  

28 AFASTADOR GRANDE FARABEU   UNIDS 10  R$          16,07   R$           160,70  

29 CUBA RIM INOX   UNIDS 40  R$          13,82   R$           552,80  

      
LOTE 13 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD V. UNIT. V. TOTAL 

1 

Mesa auxiliar (mesa carrinho auxiliar tubular, 3 
tampas para aparelho de clínicas de fisioterapia, 
7,24kg, dimensões 90x48x35cm, pintura 
eletrostática branca. 

UNIDS 2  R$     1.227,40   R$        2.454,80  

2 

Estante rack, em polipropileno, em formato tipo 
grade, autoclavável, com permissão em uso em 
banho-maria, estufa e freezer, capacidade de 
120 tubos de até 16 mm de diâmetro, cor branca. 

UN 2  R$          61,80   R$           123,60  

3 

Estante rack, em polipropileno, em formato tipo 
grade, autoclavável, com permissão em uso em 
banho-maria, estufa e freezer, capacidade de 90 
tubos de 12 a 13 mm de diâmetro, cor azul. 

UN 2  R$          11,16   R$             22,32  

4 

Estante Suporte para micropipetas Universal: 
Fabricado em acrílico transparente, capacidade 
para até 05 micropipetas monocanal, na posição 
inclinada, ideal para uso em cima da bancada 
em laboratórios em geral. Evita danos e aumenta 
a vida útil da micropipeta. 

UN 2  R$        189,05   R$           378,10  
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5 

Estante/rack tipo grade de arame revestido em 
PVC: Estante para tubos de ensaio 
confeccionada em arame revestida em PVC, 
capacidade para 24 tubos de 10 a 30 mm de 
diâmetro. 

UN 2  R$          99,75   R$           199,50  

6 

Estante/rack tipo grade para 40 tubos, cor 
vermelha: Estante rack, em polipropileno, em 
formato tipo grade, autoclavável, com permissão 
em uso em banho-maria, estufa e freezer, 
capacidade de 60 tubos de 20 a 21 mm de 
diâmetro, cor vermelha. 

UN 2  R$          13,40   R$             26,80  

7 

Estante/rack tipo grade para 60 tubos, cor verde: 
Estante rack, em polipropileno, em formato tipo 
grade, autoclavável, com permissão em uso em 
banho-maria, estufa e freezer, capacidade de 60 
tubos de 15 a 17 mm de diâmetro, cor amarela. 

UN 2  R$          13,40   R$             26,80  

8 

Estante/rack tipo grade para 90 tubos, cor azul: 
Estante rack, em polipropileno, em formato tipo 
grade, autoclavável, com permissão em uso em 
banho-maria, estufa e freezer, capacidade de 90 
tubos de 12 a 13 mm de diâmetro, cor azul. 

UN 2  R$          11,16   R$             22,32  

9 

Estante/rack tipo grade universal: Estante rack, 
em polipropileno, alfanumérica, com sistema de 
ventosas que se ajustam a qualquer modelo de 
tubo, permitindo sua inclinação a qualquer 
ângulo, sem deixá-lo cair, em formato tipo grade, 
autoclavável, com permissão em uso em banho-
maria, estufa e freezer. 

UN 2  R$          11,16   R$             22,32  

10 
Cadeira de laboratório, flexível, giratória, Tecido 
no encosto e assento, apoio de braços, na cor 
preta. 

  UNIDS 2  R$        418,00   R$           836,00  

11 
Mesa para Laboratório em Aço Inox, com pé 
emborrachado. Dimensões : 50,5 x 50,5 x 
50,5cm (Larg. x Prof. x Alt.) 

  UNIDS 2  R$        798,00   R$        1.596,00  

12 
ARMÁRIO HOSPITALAR COM PORTA DE 
VIDRO,COM CHAVE. 

  UNIDS 10  R$     1.026,95   R$      10.269,50  

13 CARRO PARA ANESTESIA   UNIDS 2  R$   56.421,97   R$    112.843,94  

14 CARRO DE EMERGÊNCIA   UNIDS 10  R$     3.135,00   R$      31.350,00  

15 SUPORTE PARA SORO   UNIDS 40  R$        223,25   R$        8.930,00  

16 SUPORTE PARA ALCOOL  GEL   UNIDS 50  R$          32,26   R$        1.613,00  

17 SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL   UNIDS 50  R$          40,66   R$        2.033,00  

18 BIOMBO   UNIDS 20  R$        401,85   R$        8.037,00  

19 
CARRO DE TRANSPORTE  DE OXIGÊNIO 
GRANDE 

  UNIDS 10  R$        541,50   R$        5.415,00  

20 CARRO PARA ALIMENTAÇÃO   UNIDS 2  R$     1.900,00   R$        3.800,00  
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LOTE 15 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD V. UNIT. V. TOTAL 

1 

ÁCIDO, fosfórico a 37%, uso odontológico, para 
condicionamento de esmalte.  Embalagem 
plástica com 03 seringas de 2,5 ml, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

pacote 80  R$            9,00   R$           720,00  

2 
ABRIDOR de boca expandex, uso odontológico, 
adulto, em acrilíco, transparente, esterilização 
em autoclave a 137°C, esterilização química. 

UNID 7  R$          14,00   R$             98,00  

3 

ADESIVO,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: evita desperdício e pode ser manuseada 
apenas com uma mão.  Frasco com 6g: 
rendimento de até 280 gotas, o que possibilita a 
realização de até 280 restaurações (em média 1 
gota por restauração). Com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

UNID 60  R$        160,00   R$        9.600,00  

4 

ABRIDOR de boca expandex, infantil, em 
acrilico, transparente, indicado para o uso 
odontológico, esterilização em autoclave a 
137°C, esterilização química. 

UNID 6  R$          14,00   R$             84,00  

5 

ARCO de ostby, simples, para uso odontológico, 
confeccionado em material plástico, tamanho 
infantil. Embalagem individual contendo dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e Reg. ANVISA. 

UNID 10  R$          11,50   R$           115,00  

6 

ARCO tipo young, metálico, adulto, em forma de 
"U", para uso odontológico. Embalagem 
individual contendo dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação 
e Registro na Anvisa. 

UNID 10  R$          29,00   R$           290,00  

7 

Adesivo autocondicionante,  solvente a base de 
etanol,pode ser aplicado tanto em dentina úmida 
quanto seca. A sua exclusiva química possibilita 
a reidratação das fibras colágenas e a formação 
de uma camada híbrida mesmo com a dentina 
ressecada. Pode ser usado como silano nas 
cerâmicas vítreas (feldspáticas e dissilicato de 
lítio), cerâmicas infiltradas por vidro (aluminas) e 
Lava Zircônia.  Permite maior adesão ao 
esmalte, utilizado como primer metálico.Aumenta 
a adesão na técnica autocondicionante.Confere 
maior longevidade ao adesivo (não necessita de 
refrigeração..Baixíssima sensibilidade pós-
operatória. Rendimento: Até 200 restaurações. 
Prazo de validade e registro no Ministério da 
saúde. 

UNID 20  R$        410,00   R$        8.200,00  
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8 

RESINA COMPOSTA, uso odontológico 
nanoparticulada, fluorescente, opalescente, 
radiopaca, fotopolimerizável. Baixa contração de 
polimerização. Composição: matriz orgânica a 
base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo 
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio 
com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo 
as nanopartículas altamente discretas. Cor 
dentina A2.Porcentagem de carga em volume: 
64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde 

UNID 20  R$        244,13   R$        4.882,60  

9 
ÁGUA DESTILADA para autoclave, embalagem 
com 05 litros 

UNID 100  R$          10,38   R$        1.038,00  

10 

ARCO de ostby, simples, para uso odontológico, 
confeccionado em material plástico, tamanho 
adulto.. Embalagem individual contendo dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e Reg. ANVISA. 

UNID 10  R$          11,79   R$           117,90  

11 

AGULHA CURTA, uso odontológico, gengival, 
descartável, esterilizada, com cânula de 
comprimento entre22 e 25 mm, calibre  30 G, 
que possua bisel triplo e seja siliconizado; deve 
possuir gravação de marca, tamanho, lote e 
validade nas tampas de plástico e tenha prazo 
de validade superior a 4 anos. Embalagem caixa 
com 100 unidades e registro no Ministério da 
Saúde. 

CAIXA 150  R$          45,00   R$        6.750,00  

12 

AGULHA LONGA, uso odontológico, gengival, 
descartável, esterilizada, 27 G, longa. 
Embalagem: caixa com 100 unidades, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

CAIXA 20  R$          45,00   R$           900,00  

13 

AGULHA EXTRA CURTA, uso odontológico, 
gengival, descartável, esterilizada, extra curta, 
com cânula de comprimento de ate 15 mm, 
calibre  30 G, que possua bisel triplo e seja 
siliconizado; deve possuir gravação de marca, 
tamanho, lote e validade nas tampas de plástico 
e tenha prazo de validade superior a 4 anos. 
Embalagem caixa com 100 unidades e registro 
no Ministério da Saúde. 

CAIXA 20  R$          45,00   R$           900,00  

14 

ALCOOL, etílico 70%, solução anti-séptica uso 
externo, frasco com 1 litro. A embalagem deve 
conter venda proibida pelo comercio. Apresentar 
Notificação Simplificada na Anvisa e certificado 
de boas práticas,  fabricação e controle - CBPFC 
do fabricante conforme resolução ANVISA 
n°460/99.Em caso do fabricante fora do 
MERCOSUL, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. 

LITROS 200  R$            7,32   R$        1.464,00  
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15 

ALGODÃO, uso odontológico, rolo dental, 
aglutinado trancado Embalagem: pacote com 
100 roletes, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

PCT 500  R$            3,00   R$        1.500,00  

16 

ALGODÃO, rolo 500g, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

ROLO 20  R$          17,71   R$           354,20  

17 

 CARIOSTÁTICO, uso odontológico, para 
odontopediatria Embalagem: frasco com 10ml 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 14  R$          21,02   R$           294,28  

18 

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, uso odontológico,  PA, 
em pó. Embalagem: frasco com 10 gramas, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 20  R$            6,17   R$           123,40  

19 

HIDROXIDO DE CÁLCIO, cimento, em pasta, 
radiopaco , presa rápida: rápido 
endurecimento,,biocompatível ,sem eugenol 
Registro na Anvisa 10186370010. Embalagem: 
conjunto com 02 bisnagas, espátula e bloco de 
manipulação, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 30  R$          73,85   R$        2.215,50  

20 

RESINA COMPOSTA, uso odontológico 
nanoparticulada, fluorescente, opalescente, 
radiopaca, fotopolimerizável. Baixa contração de 
polimerização. Composição: matriz orgânica a 
base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo 
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio 
com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo 
as nanopartículas altamente discretas. Cor 
A1.Porcentagem de carga em volume: 
64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde 

UNID 30  R$        220,00   R$        6.600,00  

21 

RESINA COMPOSTA, uso odontológico 
nanoparticulada, fluorescente, opalescente, 
radiopaca, fotopolimerizável. Baixa contração de 
polimerização. Composição: matriz orgânica a 
base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo 
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio 
com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo 
as nanopartículas altamente discretas. Cor 
A2.Porcentagem de carga em volume: 
64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde 

UNID 30  R$        220,00   R$        6.600,00  
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RESINA COMPOSTA, uso odontológico 
nanoparticulada, fluorescente, opalescente, 
radiopaca, fotopolimerizável. Baixa contração de 
polimerização. Composição: matriz orgânica a 
base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo 
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio 
com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo 
as nanopartículas altamente discretas. Cor 
A3.Porcentagem de carga em volume: 
64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde 

UNID 30  R$        220,00   R$        6.600,00  

23 

RESINA COMPOSTA, uso odontológico 
nanoparticulada, fluorescente, opalescente, 
radiopaca, fotopolimerizável. Baixa contração de 
polimerização. Composição: matriz orgânica a 
base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo 
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio 
com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo 
as nanopartículas altamente discretas. Cor 
A3,5.Porcentagem de carga em volume: 
64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde 

UNID 30  R$        220,00   R$        6.600,00  

24 

RESINA COMPOSTA, uso odontológico, micro-
híbrida, partículas com 0,6 
micrometros,fotopolimerizavel A1 Embalagem: 
seringa com 04g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde 

UNID 40  R$          81,32   R$        3.252,80  

25 

RESINA COMPOSTA, uso odontológico, micro-
híbrida, partículas com 0,6 
micrometros,fotopolimerizavel A2 Embalagem: 
seringa com 04g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde 

UNID 40  R$          81,32   R$        3.252,80  

26 

RESINA COMPOSTA, uso odontológico, micro-
híbrida, partículas com 0,6 
micrometros,fotopolimerizavel A3 Embalagem: 
seringa com 04g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde 

UNID 40  R$          81,32   R$        3.252,80  

27 

RESINA COMPOSTA, uso odontológico, micro-
híbrida, partículas com 0,6 
micrometros,fotopolimerizavel A3,5 Embalagem: 
seringa com 04g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde 

UNID 30  R$          81,32   R$        2.439,60  
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RESINA COMPOSTA, uso odontológico, micro-
híbrida, partículas com 0,6 
micrometros,fotopolimerizavel B1 Embalagem: 
seringa com 04g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde 

UNID 20  R$          81,32   R$        1.626,40  

29 

RESINA COMPOSTA, uso odontológico, micro-
híbrida, partículas com 0,6 
micrometros,fotopolimerizavel B2 Embalagem: 
seringa com 04g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde 

UNID 20  R$          81,32   R$        1.626,40  

30 

RESINA COMPOSTA, uso odontológico, micro-
híbrida, partículas com 0,6 
micrometros,fotopolimerizavel C2 Embalagem: 
seringa com 04g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde 

UNID 10  R$          81,32   R$           813,20  

31 

RESINA FLOW, uso odontológico, fluido de 
baixa contração de polimerização SDR, utilizado 
como base de restaurações posteriores que 
oferece possibilidade de preenchimento de até 
4mm combinando excelente fluidez e adaptação 
cavitária. Cor A1. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$        180,00   R$        5.400,00  

32 

RESINA FLOW, uso odontológico, fluido de 
baixa contração de polimerização SDR, utilizado 
como base de restaurações posteriores que 
oferece possibilidade de preenchimento de até 
4mm combinando excelente fluidez e adaptação 
cavitária. Cor A2. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$        180,00   R$        5.400,00  

33 

RESINA FLOW, uso odontológico, fluido de 
baixa contração de polimerização SDR, utilizado 
como base de restaurações posteriores que 
oferece possibilidade de preenchimento de até 
4mm combinando excelente fluidez e adaptação 
cavitária. Cor A3. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$        180,00   R$        5.400,00  
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SELANTE , uso odontológico, para fóssula e 
fissuras, fotopolimerizável, possui 50% em peso 
de cargas inorgânicas.Validade: 18 meses.. 
Embalagem: caixa com 01 tubo de 
2g.Matizado.Com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 30  R$        100,00   R$        3.000,00  

35 

RESINA COMPOSTA, uso odontológico, micro-
híbrida, partículas com 0,6 
micrometros,fotopolimerizavel A4 Embalagem: 
seringa com 04g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde 

UNID 15  R$          81,32   R$        1.219,80  

36 

SELANTE , uso odontológico, para fóssula e 
fissuras, fotopolimerizável, possui 50% em peso 
de cargas inorgânicas.Validade: 18 meses.. 
Embalagem: caixa com 01 tubo de 2g. Branco 
opaco.Com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$        100,00   R$        3.000,00  

37 

ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% COM VASO-
CONSTRITOR EPINEFRINA1:100.000 
Anestésico injetável local, com cada ml contendo 
20 mg de Cloridrato de Lidocaína, 10 
microgramas de Epinefrina , também conhecida 
como Adrenalina, isento de Metilparabeno, 
envasado em tubetes de cristal de 1,8ml e 
êmbolos siliconizados. Cada tubete devera estar 
envolvido por adesivo de segurança, que proteja 
a cavidade oral em caso de quebra. O produto 
devera estar alojado em blísteres lacrados com 
10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 
tubetes. 

CAIXA 250  R$        137,55   R$      34.387,50  

38 

MEPIVACAINA 3% SEM VASO-CONSTRITOR: 
Anestésico injetável local, com cada ml contendo 
30mg de Cloridrato de Mepivacaina, isento de 
Metilparabeno envasado em tubetes de cristal de 
1,8ml e êmbolos siliconizados.  Cada  tubete 
devera estar envolvido por adesivo de 
segurança, que proteja a cavidade oral em caso 
de quebra. O produto devera estar alojado em 
blísteres lacrados com 10 tubetes cada. 
Apresentação: caixas com 50 tubetes. 

CAIXA 20  R$        180,00   R$        3.600,00  
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ANESTESICO TÓPICO, uso odontológico pote 
com 12g , com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 80  R$          13,41   R$        1.072,80  

40 

·         ANESTÉSICO ARTICAINA, isento de 
metilparabeno, maior hidrossolubilidade, maior 
difusão nos tecidos ósseos, evitando em muitos 
casos a desconfortável complementação 
palatina.Embalagem em blisters lacrados com 10 
tubetes, minimizando a contaminação 
externa.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. Apresentação: caixa com 50 
tubetes 

CAIXA 20  R$        240,44   R$        4.808,80  

41 

 ALGINATO, uso odontológico, para moldagem, 
em jeltrate, impressão tipo II, com certificado de 
atendimento a norma de especificação nº 18 
expedido pelo ADA. Embalagem: pacote de 
410g, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade 

PCT 40  R$          40,00   R$        1.600,00  

42 

GESSO, uso odontológico, pedra tipo II. 
Embalagem: pacote com 01 Kg, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

PCT 40  R$            5,67   R$           226,80  

43 

AMÁLGAMA  uso odontológico, pré-dosificado 
em capsula de 01 porção contendo: - 400mg de 
liga - 368 mg de mercúrio Embalagem: caixa 
com 50 capsulas 

POTE 30  R$        191,25   R$        5.737,50  

44 

AMÁLGAMA, uso odontológico, pré-dosificado 
em capsula de 02 porções contendo: - 400mg de 
liga - 368 mg de mercúrio Embalagem: caixa 
com 50 capsulas 

POTE 20  R$        292,50   R$        5.850,00  

45 

KIT DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO, para 
auxiliar na orientação da angulação do aparelho 
de Raios-X odontológico, resultando em imagens 
radiográficas padronizadas e nítidas. Kit com 1 
posicionador para incisivos e caninos superiores 
e inferiores, 1 posicionador para molar superior 
direito e inferior esquerdo, 1 posicionador para 
molar superior esquerdo e inferior direito, 3 
dispositivos para mordida e 1 pote para 
armazenamento. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde. 

POTE 3  R$          61,97   R$           185,91  
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POSICIONADOR, uso odontologico, radiografico, 
infantil, de peliculas de Raios X, autoclavavel. 
Embalagem: caixa com 06 pecas, com dados de 
identificacao do produto, marca do fabricante, 
data de fabricante, prazo de validade e registro 
no Ministerio da Saude. 

UNID 2  R$          61,96   R$           123,92  

47 
COLGADURA, individual, para radiografia 
periapical, em aco inoxidavel, para revelacao de 
pelicula radiografica 

UNID 20  R$            7,29   R$           145,80  

48 

 FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL, adulto, 
uso odontológico,  3x4cm com 150un, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde 

UNID 20  R$        220,00   R$        4.400,00  

49 

REVELADOR para processamento manual de 
filmes radiológicos dentais intra-orais. 
Embalagem com 475 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$          13,77   R$           413,10  

50 

FIXADOR, para processamento manual de filmes 
radiológicos dentais intra-orais. Embalagem com 
475 ml, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. 

UNID 30  R$          13,77   R$           413,10  

51 

FILME, radiológico, uso odontológico, infantil, 
dimensões 22mm x 35mm, Embalagem: Caixa 
com 100 unidades, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

CX 5  R$        299,10   R$        1.495,50  

52 

FICHA PARA RAIO X, 02 furos, utilizada para 
armazenar e facilitar a visualização de filmes de 
raiox, embalagem com 100 unidades, papel 
240gramas. 

PCT 10  R$          18,99   R$           189,90  

53 

FICHA PARA RAIO X, 01 furos, utilizada para 
armazenar e facilitar a visualização de filmes de 
raiox, embalagem com 100 unidades, papel 
240gramas. 

PCT 10  R$          20,32   R$           203,20  

54 

LENÇOL DE BORRACHA, é produzido de látex 
natural e utilizado para isolamento absoluto do 
campo operatório, reduzindo a possibilidade de 
contaminação. Isento de pó. Embalagem com 26 
unidades 

PCT 20  R$          37,33   R$           746,60  

55 

PASTA PROFILATICA 90g tutti-fruti., com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$          12,83   R$           384,90  
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56 

MASCARA cirúrgica, descartável, com tripla 
camada, de uso hospitalar, gramatura mínima de 
30g/m², confeccionada em fibras de não tecido 
(TNT), anatômica, características adicionais: 
modelo retangular, pregas horizontais, com 
elástico com comprimento adequado para 
fixação, dotada de clips nasal embutido ultra leve 
, constituída por duas camadas de fibras 
sintéticas repelentes a liquido , hipoalergênico, 
atóxica, inodora, maleável e resistente, livres de 
micro partículas e fiapos de emendas, manchas, 
furos ou qualquer defeito, as bordas devem ser 
por sistema de soldagem. Embalagem: caixa 
com 50 unidades, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, número do lote e 
data de fabricação, prazo de validade, número 
do registro na ANVISA..   

CAIXA 300  R$            8,49   R$        2.547,00  

57 

SUGADOR, uso odontológico, descartável. 
Embalagem: pacote com 40 unidades, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

PCT 500  R$            6,75   R$        3.375,00  

58 

 VASELINA sólida. Embalagem: pote com 90 
gramas, a embalagem do produto deverá conter 
a seguinte impressão:" venda proibida pelo 
comercio. " Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso 
de fabricante fora do mercosul, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. 

UNID 10  R$          12,06   R$           120,60  

59 

VERNIZ, uso odontológico, com flúor. 
Embalagem: caixa com 01 frasco com 10 ml de 
verniz e 01 frasco com 10 ml de solvente, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$          60,00   R$        1.800,00  

60 

GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12 %, anti-
séptico bucal, em solução oral sem álcool. 
Embalagem: Frasco com 1.000 l. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de identificação, 
tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

UNID 40  R$          31,89   R$        1.275,60  
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DIGLUCONATO de Clorexidina 2%, indicado 
para assepsia. Embalagem com 100 ml. Na 
embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$            5,13   R$           153,90  

62 

 EVIDENCIADOR, uso odontológico, de placa 
dental bacteriana, pastilha Embalagem com 120 
pastilhas, caixa, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 50  R$          27,05   R$        1.352,50  

63 

PINCEL, uso odontológico, tipo brush, aplicador 
de adesivo, descartável. Embalagem: caixa com 
100 unidades, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

CX 150  R$          20,01   R$        3.001,50  

64 

FIO, para sutura, em nylon monofilamentar n. 4-
0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 
cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. 
Embalagem: envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades 

Caixa 100  R$          42,57   R$        4.257,00  

65 

FIO, de sutura, para uso odontológico, categute, 
cromado, absorvível, agulhado 4.0. Embalagem 
caixa com 24 unidades, embalados 
individualmente, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

Caixa 10  R$        162,34   R$        1.623,40  

66 

PEDRA para afiar instrumentais, 10cm X 2,5cm,  
de uso odontológico, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

UNID 10  R$          42,53   R$           425,30  

67 

BROCA tronco cônica haste longa 701 . 
Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$          13,93   R$           696,50  

68 

BROCA tronco cônica haste longa 702 . 
Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$          13,93   R$           696,50  

69 

BROCA tronco cônica haste longa 703 . 
Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$          13,93   R$           696,50  
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70 

BROCA, uso odontológico, cirúrgica, de haste 
longa para alta rotação, esférica  n. 06.  
Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$          23,38   R$           701,40  

71 

BROCA, uso odontológico, cirúrgica, de haste 
longa para alta rotação, esférica  n. 08.  
Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$          23,38   R$           701,40  

72 

BROCA ZECRYA, alta rotação FG em carbureto 
de tungstênio, que lhe confere maior poder de 
corte. Utilizada para odontossecção e 
corte/desgaste de osso, (Curta) Nº 313 - 22mm. 
Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$          63,81   R$        1.914,30  

73 

BROCA ZECRYA, alta rotação FG em carbureto 
de tungstênio, que lhe confere maior poder de 
corte. Utilizada para odontossecção e 
corte/desgaste de osso, (longa) Nº 314 - 28mm. 
Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$          63,81   R$        1.914,30  

74 

BROCA, uso odontológico, esférica, baixa 
rotação,carbide, n. 01. Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$          13,93   R$           696,50  

75 

BROCA, uso odontológico, esférica, baixa 
rotação,carbide, n. 02. Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$          13,93   R$           696,50  

76 

BROCA, uso odontológico, esférica, baixa 
rotação,carbide, n. 03. Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$          13,93   R$           696,50  

77 

BROCA, uso odontológico, esférica, baixa 
rotação,carbide, n. 04. Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$          13,93   R$           696,50  

78 

BROCA, uso odontológico, esférica, baixa 
rotação,carbide, n. 05. Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$          13,93   R$           696,50  
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79 

BROCA, uso odontológico, esférica, baixa 
rotação,carbide, n. 06. Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$          13,93   R$           696,50  

80 

BROCA, uso odontológico, esférica, baixa 
rotação,carbide, n. 08. Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$          13,93   R$           417,90  

81 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°1011. Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 80  R$            2,84   R$           227,20  

82 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°1012. Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 80  R$            2,84   R$           227,20  

83 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°1013. Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 100  R$            2,84   R$           284,00  

84 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°1014. Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 100  R$            2,84   R$           284,00  

85 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°1015. Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 100  R$            2,84   R$           284,00  

86 

PONTAS para ultrassom universal perio Supra 
gengival, supragengival, sub DA, supra DA. Na 
embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

UNID 10  R$        153,57   R$        1.535,70  

87 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°1015. HL Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 20  R$            2,84   R$             56,80  

88 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°1016. HL Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 20  R$            2,84   R$             56,80  
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89 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°1045. HL Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 80  R$            2,84   R$           227,20  

90 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°1111. HL Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 60  R$            2,84   R$           170,40  

91 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°1111f. HL Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            2,84   R$           142,00  

92 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°1111ff. HL Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            2,84   R$           142,00  

93 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°1190. HL Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 80  R$            2,84   R$           227,20  

94 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°1190f. HL Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            2,84   R$           142,00  

95 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°1190ff. HL Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            2,84   R$           142,00  

96 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°3016. HL Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            2,84   R$           142,00  

97 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°3168. Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            2,84   R$           142,00  

98 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°3168f Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            2,84   R$           142,00  
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99 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°3168ff Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            2,84   R$           142,00  

100 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°3195 Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 80  R$            2,84   R$           227,20  

101 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°3195f Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 80  R$            2,84   R$           227,20  

102 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°3195ff Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 80  R$            2,84   R$           227,20  

103 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°2135 Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 80  R$            2,84   R$           227,20  

104 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°2135fEmbalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 80  R$            2,84   R$           227,20  

105 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°2135ff Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$            2,84   R$             85,20  

106 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°3118Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            2,84   R$           142,00  

107 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°3118fEmbalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            2,84   R$           142,00  

108 

BROCA de uso odontológico, diamantada, de 
alta rotação N°3118ffEmbalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            2,84   R$           142,00  
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109 

BROCA  de uso odontológico Endo Z 21mm, alta 
rotação. Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde. 

UNID 20  R$          51,75   R$        1.035,00  

110 

Broca Lentulo AR de Baixa Rotação, Espiral para 
levar medicação e/ou cimentos obturadores para 
o interior do canal, nº 1-4 - 25mm . Embalagem 
com 04 UNIDs, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e registro no 
Ministério da Saúde 

UNID 10  R$        115,00   R$        1.150,00  

111 

BROCA, uso odontológico, tipo gattes n°01, em 
aço inoxidável. Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 10  R$          21,38   R$           213,80  

112 

BROCA, uso odontológico, tipo gattes n°02, em 
aço inoxidável. Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 10  R$          21,38   R$           213,80  

113 

BROCA, uso odontológico, tipo gattes n°03, em 
aço inoxidável. Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 10  R$          21,38   R$           213,80  

114 

BROCA, uso odontológico, tipo gattes n°04, em 
aço inoxidável. Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 10  R$          21,38   R$           213,80  

115 

PASTA para tratamento de alveolite, isenta de 
eugenol, com própolis, de uso odontológico. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 60  R$          37,51   R$        2.250,60  

116 

HEMOSTÁTICO uso odontológico, liquido. 
Embalagem com 30 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

UNID 15  R$        250,59   R$        3.758,85  

117 

PARAMONOCLOFENOL CANFORADO 20ml, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 5  R$            9,77   R$             48,85  
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118 

BROCA LARGO PEESO CA, fabricada em aço 
inoxidável com 13%,  cromo nos números de 1 a 
4. Diâmetro 0,70mm, 0,90mm,1,10mm e 1,30mm 
respectivamente. Com 32mm, haste de 19mm e 
cabo em pequenos entalhes indicando a 
numeração da broca com ponta inativa. Blister 
com 06 unidades, identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. 

 PCT 10  R$        169,47   R$        1.694,70  

119 

ACIDO, uso odontológico, EDTA 17%, para 
endodontia. Embalagem: frasco com 20ml, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 5  R$            7,95   R$             39,75  

120 

ENDO PTC Embalagem: frasco com 25g, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 5  R$          24,21   R$           121,05  

121 

EUCALIPTOL Embalagem: frasco com 20ml, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde.10ml 

UNID 5  R$          13,35   R$             66,75  

122 

EUGENOL  Embalagem: frasco com 20ml, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 15  R$          18,86   R$           282,90  

123 

FORMOCRESOL Embalagem: frasco com 10ml, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 15  R$            7,54   R$           113,10  

124 

IODOFÓRMIO Embalagem: frasco com 10g, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 5  R$          27,00   R$           135,00  

125 

HIPOCLORITO de sódio 5%, solução 
bactericida, 1 litro, para irrigação de canais 
radiculares, 1 litro, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

Litro 10  R$          28,35   R$           283,50  

126 

HIPOCLORITO de sódio 1%, solução 
bactericida, 1 litro, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

Litro 10  R$            5,70   R$             57,00  
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127 

HIPOCLORITO de sódio 2,5%, solução 
bactericida, 1 litro, para irrigação de canais 
radiculares, 1 litro, uso odontológico, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

Litro 10  R$            7,02   R$             70,20  

128 

CIMENTO, uso odontológico, endodôntico, à 
base óxido de zinco e eugenol Embalagem: kit 
com frasco de líquido com 10 ml e frasco de pó 
de com 12 g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 5  R$        167,29   R$           836,45  

129 

Pasta de Hidróxido de Cálcio, Kit com 2 tubos de 
2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 
2,2g de glicerina. Calen é uma pasta à base de 
hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o 
tratamento dos canais radiculares .Marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 5  R$          73,13   R$           365,65  

130 

PASTA DEHIDROXIDO DE CÁLCIO COM 
PARAMONO, Kit com 2 tubos de 2,7g de 
pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de 
glicerina. Calen é uma pasta à base de hidróxido 
de cálcio radiopaca, indicada para o tratamento 
dos canais radiculares. Reúne as propriedades 
da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as 
do paramonoclorofenol canforado.O PMC 
associado à cânfora melhora os resultados 
clínicos em função da sua maior difusibilidade, 
além de atenuar sua ação irritante. Marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 5  R$          73,13   R$           365,65  

131 

CIMENTO, uso odontológico, cirúrgico, sem 
eugenol, composto de: - Base: Caprilico, ácido 
laurico, breu, resina, estergun, petrolato, timol, 
cera de carnauba e aroma de menta. - 
Acelerador: Óleo de linhaça, oxido de Zn, de MG, 
pretolato, timol, pigmento mineral, estabilizante e 
aroma de menta. Embalagem: caixa com 01 
bisnaga com 90 gr de acelerador + 01 bisnaga 
com 90 gr de base, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

UNID 10  R$          91,20   R$           912,00  
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132 

CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO, 
permite a confecção de restaurações 
temporárias de longa duração, podendo ser 
mantido na cavidade bucal por até dois anos, 
alta resistência à compressão. Composição 
reforçada pó/liquido oxido de zinco /eugenol (pó 
com 38g+liquido 15ml) ,identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$        198,00   R$        5.940,00  

133 

CUNHA, uso odontológico,  de madeira, para 
restaurações. Embalagem: caixa com 100 
unidades, com dados de identificação do produto 
e marca do fabricante. 

CX 10  R$          16,74   R$           167,40  

134 
PLACA, uso odontológico, de vidro, para 
manipulação, dimensões 15 x 7 x 10 mm 

UNID 20  R$          13,95   R$           279,00  

135 

PAPEL, carbono dental, para uso odontológico, 
dimensões 25 x 110 mm, na cor preta, para 
definir a mordida e a articulação. Apresentação: 
bloco com 12 folhas 

UNID 10  R$          10,00   R$           100,00  

136 

MATRIZ, uso odontológico, de aço inox, 0,05 x 5 
x 50 cm, para amalgama. Embalagem: rolo com 
dados de identificação do produto e marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$            2,61   R$             78,30  

137 

MATRIZ, uso odontológico, de aço inox, 0,05 x 7 
x 50 cm, para amalgama. Embalagem: rolo com 
dados de identificação do produto e marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 30  R$            2,61   R$             78,30  

138 

DISCO DE LIXA, uso odontológico, 5/8 
polegadas, para polimento de resina 
fotopolimerizável, composto de poliéster, oxido 
de alumínio e resina.  Diferentes granulações 
utilizadas na sequencia correta resultam em uma 
excelente lisura de superfície e 
consequentemente em restaurações muito 
estéticas. Centro metálico facilita o encaixe do 
mandril, que é específico para o sistema e deve 
ser acoplado em contra-ângulo. Cores que 
facilitam a sequencia de utilização. Embalagem: 
caixa com 100 unidades e o mandril , com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante 
e data de fabricação. 

CX 20  R$        230,00   R$        4.600,00  
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139 

BABADOR IMPERMEÁVEL,confeccionado em 
duas camadas, uma de papel (celulose 100% 
virgem) e uma de plástico (atóxico), sem 
adesivo, alto potencial de absorção, dimensões: 
30 x 40 cm.Embalagem com 100 unidades, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante e data de fabricação. 

pacote 100  R$          17,46   R$        1.746,00  

140 

TIRA, de lixa, uso odontológico, de aço, 4 mm, 
para acabamento de amálgama. Embalagem: 
caixa com 12 unidades, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

pacote 50  R$            9,00   R$           450,00  

141 

TIRA, de lixa, uso odontológico, de aço, 6 mm, 
para acabamento de amálgama. Embalagem: 
caixa com 12 unidades, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

pacote 50  R$          10,74   R$           537,00  

142 

TIRA, de lixa, uso odontológico, 4 mm, para 
acabamento de resina. Embalagem: caixa com 
150 unidades, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

pacote 30  R$          15,60   R$           468,00  

143 

LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo h, em 
aço inox, comprimento 25 mm, n. 15-40. 
Embalagem: caixa com seis unidades, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante. 

caixa 20  R$          26,35   R$           527,00  

144 

LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo h, em 
aço inox, comprimento 25 mm, n° 45-80. 
Embalagem: caixa com seis unidades, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante 

caixa 20  R$          27,36   R$           547,20  

145 

LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo h, em 
aço inox, comprimento 31 mm, n. 15-40. 
Embalagem: caixa com seis unidades, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante. 

caixa 20  R$          26,35   R$           527,00  

146 

LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo h, em 
aço inox, comprimento 31 mm, n. 45-80. 
Embalagem: caixa com seis unidades, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante. 

caixa 20  R$          27,36   R$           547,20  

147 

LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo k, em 
aço inox, comprimento 25 mm, n. 15-40. 
Embalagem: caixa com seis unidades, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante. 

caixa 20  R$          26,35   R$           527,00  
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148 

LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo k, em 
aço inox, comprimento 25 mm, n. 45-90. 
Embalagem: caixa com seis unidades, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante. 

caixa 20  R$          27,36   R$           547,20  

149 

LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo k, em 
aço inox, comprimento 31 mm, n. 15-40. 
Embalagem: caixa com seis unidades, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante. 

caixa 20  R$          26,35   R$           527,00  

150 

LIMA, uso odontológico, endodôntica, tipo k, em 
aço inox, comprimento 31 mm, n. 45-90. 
Embalagem: caixa com seis unidades, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante. 

caixa 20  R$          27,36   R$           547,20  

151 

ESPACADOR, uso odontológico, digital, para 
endodontia, em aço inox, calibre 15 a 40. 
Embalagem: caixa com 6 unidades com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

caixa 5  R$          47,50   R$           237,50  

152 

TAÇA de borracha, uso odontológico, crescente, 
montada para contra ângulo. Embalagem 
individual, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e registro no 
Ministério da Saúde. 

UNID 100  R$            2,59   R$           259,00  

153 

TAÇA de borracha, uso odontológico, abrasivas. 
Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde. 

UNID 100  R$            2,59   R$           259,00  

154 

ESCOVA, uso odontológico, dental de Robson, 
com cerdas de silicone, contra angulo, baixa 
rotação, para profilaxia. Embalagem com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde.  

UNID 200  R$            3,36   R$           672,00  

155 

BORRACHA, abrasiva, uso odontológico, para 
acabamento e polimento em oclusais metálicas 
tipo lápis, cor marrom. Embalagem unitária com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            7,79   R$           389,50  

156 

BORRACHA, abrasiva, uso odontológico, para 
acabamento e polimento em oclusais metálicas 
tipo lápis, cor verde. Embalagem unitária com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            7,79   R$           389,50  
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157 

BORRACHA, abrasiva, uso odontológico, para 
acabamento e polimento em oclusais metálicas 
tipo lápis, cor azul. Embalagem unitária com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            7,79   R$           389,50  

158 

SUGADOR ENDODÔNTICO, descartável, 
atóxico. Embalagem com 20 unidades, dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

pacote 30  R$          35,98   R$        1.079,40  

159 

CONE, uso odontológico, de Guta Percha, r-7 
Embalagem: caixa com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

caixa 10  R$          27,95   R$           279,50  

160 

CONE, uso odontológico, de Guta Percha, r-8 
Embalagem: caixa com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

caixa 10  R$          27,95   R$           279,50  

161 

CONE, uso odontológico, de Guta Percha, 
primeira serie, n. 15-40. Embalagem: caixa com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

caixa 10  R$          27,95   R$           279,50  

162 

CONE, uso odontológico, de Guta Percha, 
segunda serie, n. 45-80. Embalagem: caixa com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

caixa 10  R$          27,95   R$           279,50  

163 

CONE, uso odontológico, de papel absorvente, 
n. 15-40 Embalagem: caixa com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

caixa 10  R$          25,45   R$           254,50  

164 

CONE, uso odontológico, de papel absorvente, 
n. 45-80 Embalagem: caixa com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde 

caixa 10  R$          25,45   R$           254,50  

165 

FIO, dental, rolo com no mínimo 500 m, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 100  R$          14,67   R$        1.467,00  
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166 

FLUOR, uso odontológico, tópico gel, acidulado, 
1,23%, 01 minuto. Embalagem: frasco com 200 
ml, com dados de identificação do produto, 
marcado fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            6,17   R$           308,50  

167 

FLUOR, uso odontológico, tópico gel, neutro, 2 
%, 01 minuto. Embalagem: frasco com 200 ml, 
com dados de identificação do produto, marcado 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            9,88   R$           494,00  

168 

FLUOR, uso odontológico, tópico gel, acidulado, 
2 %, 01 minuto. Embalagem: frasco com 200 ml, 
com dados de identificação do produto, marcado 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            9,88   R$           494,00  

169 

MOLDEIRA, uso odontológico, descartável, 
dupla, para aplicação de flúor, tamanho adulto. 
Embalagem caixa com 100.Com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

caixa 30  R$          65,93   R$        1.977,90  

170 

MOLDEIRA, uso odontológico, descartável, 
dupla, para aplicação de flúor, tamanho infantil. 
Embalagem caixa com 100.Com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

caixa 30  R$          65,93   R$        1.977,90  

171 

OLEO, uso odontológico, para lubrificação de 
peças de mão de alta e baixa rotação. 
Embalagem: frasco com 100 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$          20,25   R$        1.012,50  

172 

POTE, uso odontológico, Dappen, de vidro. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            4,30   R$           215,00  

173 

POTE, uso odontológico, Dappen, de plástico. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            6,64   R$           332,00  

174 

POTE, uso odontológico, Dappen, de silicone. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação 
e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            4,71   R$           235,50  
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175 

AFASTADOR de minesota, em aço inoxidável. 
Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde 

UNID 5  R$          25,52   R$           127,60  

176 

AFASTADOR Farabeuf pequeno, em aço 
inoxidável. Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde 

UNID 10  R$          16,47   R$           164,70  

177 

APLICADOR dycal angulado duplo, em aço 
inoxidável.Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 50  R$          10,85   R$           542,50  

178 

BANDEJA, uso odontológico, retangular, em aço 
inoxidável, dimensões de 20 cm x 15 cm x 1,5 
cm.Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 100  R$          48,85   R$        4.885,00  

179 

CABO, para bisturi, n. 03, em aço inoxidável, 
para laminas de n. 10 a 17, com 12 cm de 
comprimento. Embalagem individual, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 20  R$          13,75   R$           275,00  

180 

CABO, uso odontológico, para espelho dental, 
em aço inox, rosqueavel, tamanho padrão. 
Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 50  R$            6,06   R$           303,00  

181 

CAIXA, uso odontológico, perfurada, em aço 
inoxidável, para esterilização, dimensões de 26 x 
12 x 6 cm. Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 10  R$        304,77   R$        3.047,70  

182 

CONJUNTO de aspiração endodôntico, com 01 
cânula e 03 agulhas nos diâmetros 2,0; 1,5; e 1,0 
mm. Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde 

UNID 10  R$          60,46   R$           604,60  

183 

CÚPULA pequena de assepsia, em aço 
inoxidável. Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde 

UNID 10  R$          20,25   R$           202,50  
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184 

CURETA alveolar, em aço inoxidável. 
Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde 

UNID 30  R$          11,23   R$           336,90  

185 

CURETA de dentina n° 16, em aço inoxidável. 
Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 50  R$            9,41   R$           470,50  

186 

CURETA de dentina nº 17, em aço inoxidável. 
Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 50  R$            9,41   R$           470,50  

187 

ESPATULA, uso odontológico, de inserção, em 
aço inox, tamanho padrão, em aço inoxidável. 
Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde.. 

UNID 50  R$          13,48   R$           674,00  

188 

ESPATULA, uso odontológico, para manipulação 
n° 70, em aço inoxidável. Embalagem individual, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e registro no 
Ministério da Saúde.. 

UNID 20  R$          13,37   R$           267,40  

189 

ESPELHO, uso odontológico, bucal, para cabo 
rosqueável, plano, número 05, em aço 
inoxidável. Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 200  R$            4,62   R$           924,00  

190 

EXPLORADOR uso odontológico, duplo, numero 
05, em aço inoxidável. Embalagem individual, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e registro no 
Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$            9,41   R$           470,50  

191 

FORCEPS Nº 150 ,em aço inoxidável. 
Embalagem individual  com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
lote e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 15  R$          96,12   R$        1.441,80  

192 

FORCEPS Nº 151,em aço inoxidável. 
Embalagem individual  com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
lote e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 15  R$          96,12   R$        1.441,80  

193 

FORCEPS Nº 17,em aço inoxidável. Embalagem 
individual  com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

UNID 15  R$          96,12   R$        1.441,80  
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194 

FORCEPS Nº 18 L,em aço inoxidável. 
Embalagem individual  com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
lote e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 15  R$          96,12   R$        1.441,80  

195 

FORCEPS Nº 18 R,em aço inoxidável. 
Embalagem individual  com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
lote e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 15  R$          96,12   R$        1.441,80  

196 

FORCEPS Nº 69,em aço inoxidável. Embalagem 
individual  com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

UNID 15  R$          96,12   R$        1.441,80  

197 

FORCEPS Nº 16,em aço inoxidável. Embalagem 
individual  com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

UNID 15  R$          96,12   R$        1.441,80  

198 

FORCEPS Nº 01,em aço inoxidável. Embalagem 
individual  com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

UNID 15  R$          96,12   R$        1.441,80  

199 

FORCEPS INFANTIL Nº 101,em aço inoxidável. 
Embalagem individual  com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
lote e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 15  R$          96,12   R$        1.441,80  

200 

FORCEPS INFANTIL Nº 01,em aço inoxidável. 
Embalagem individual  com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
lote e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 15  R$          96,12   R$        1.441,80  

201 

KIT alavanca uso odontológico, seldin (1,2,3) , 
em aço inoxidável. Embalagem com 03 
unidades, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação 
e registro no Ministério da Saúde. 

pacote 10  R$          64,60   R$           646,00  

202 

KIT alavanca uso odontológico infantil, seldin 
(1,2,3) , em aço inoxidável. Embalagem com 03 
unidades, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação 
e registro no Ministério da Saúde. 

pacote 10  R$          64,60   R$           646,00  

203 

KIT sugador uso odontológico, endodontico, inox, 
embalagem com sugador e três pontas de 
diferentes diâmetros,com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

kit 5  R$          60,46   R$           302,30  
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204 

OCULOS, de proteção, em policarbonato, lentes 
incolores, anti-risco, anti-embaçante, visor 
panorâmico, hastes reguláveis. Embalagem 
individual lacrada contendo os dados do 
fabricante. 

UNID 20  R$          12,60   R$           252,00  

205 

Pinça Anatômica, em aço inoxidável. Embalagem 
individual, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e registro no 
Ministério da Saúde 

UNID 20  R$          14,67   R$           293,40  

206 

ALAVANCA uso odontológico, seldin reta , em 
aço inoxidável. Embalagem com 01 unidades, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e registro no 
Ministério da Saúde. 

PCT 30  R$          24,66   R$           739,80  

207 

 PINÇA CLÍNICA n°317,,conhecida como pinça 
de algodão, aço inoxidável, autoclavável, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e registro no 
Ministério da Saúde. 

UNID 100  R$          21,81   R$        2.181,00  

208 

Pinça de Adison, em aço inoxidável. Embalagem 
individual, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e registro no 
Ministério da Saúde 

UNID 10  R$          21,49   R$           214,90  

209 

Pinça de Müller, em aço inoxidável. Embalagem 
individual, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e registro no 
Ministério da Saúde 

UNID 30  R$          45,03   R$        1.350,90  

210 

Pinça Goiva, em aço inoxidável. Embalagem 
individual, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e registro no 
Ministério da Saúde 

UNID 30  R$          81,03   R$        2.430,90  

211 

Pinça Hemostática curva, em aço inoxidável. 
Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde 

UNID 10  R$          30,96   R$           309,60  

212 

Pinça Hemostática reta, em aço inoxidável. 
Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde 

UNID 10  R$          30,99   R$           309,90  

213 

PINCA, uso odontológico, com ponta serrilhada 
curva, para algodão, comprimento de 17cm, em 
aço inoxidável. Embalagem individual, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e registro no 
Ministério da Saúde. 

UNID 10  R$          16,20   R$           162,00  

214 

PINCA, uso odontológico, goiva reta, em aço 
inoxidável. Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 10  R$          81,03   R$           810,30  
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215 

BANDEJA, uso odontológico, retangular, em aço 
inoxidável, dimensões de 20 cm x 12 cm x 1,5 
cm .Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 40  R$          40,95   R$        1.638,00  

216 

PORTA, agulha de Mayo Hegar, 12cm, em aço 
inoxidável. Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde 

UNID 30  R$          20,21   R$           606,30  

217 

PORTA, agulha de Mayo Hegar, 17cm, em aço 
inoxidável. Embalagem individual, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
re BANDEJA, uso odontológico, retangular, em 
aço inoxidável, dimensões de 20 cm x 15 cm x 
1,5 cm.Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde.gistro no Ministério da Saúde 

UNID 30  R$        100,94   R$        3.028,20  

218 

PORTA, amalgama, uso odontológico, em 
plástico, tamanho aproximado de 15,5cm,  
Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde 

UNID 30  R$          16,86   R$           505,80  

219 

PORTA, matriz, tipo Tofflemeire, uso 
odontológico, adulto, em aço inoxidável. 
Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde 

UNID 20  R$          38,55   R$           771,00  

220 

SERINGA, uso odontológico, carpule, em aço 
inox, para anestesia. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante e 
registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$          44,37   R$        2.218,50  

221 

SINDESMOTOMO, descolador gengival, em aço 
inoxidável, com uma extremidade para dentes 
superiores (reta) e outra para inferiores. 
Embalagem contendo dados de identificação do 
produto, procedência, data de fabricação e 
registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$          11,07   R$           553,50  

222 

SONDA de uso odontológico, milimetrada, 
tamanho padrão, em aço inoxidável, padrão 
OMS. Embalagem individual, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 10  R$          33,44   R$           334,40  
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SONDA exploradora, uso odontológico, n° 23, 
em aço inoxidável. Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde 

UNID 40  R$            8,51   R$           340,40  

224 

SONDA exploradora, uso odontológico, n° 2A, 
em aço inoxidável. Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde 

UNID 40  R$        124,43   R$        4.977,20  

225 

Sonda, uso odontológico, milimetrada, tipo 
willians/23 , em aço inoxidável. Embalagem 
individual, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e registro no 
Ministério da Saúde 

UNID 10  R$          62,01   R$           620,10  

226 

TESOURA buck para curativo ponta 1/2 lua, em 
aço inoxidável. Embalagem individual, com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde 

UNID 10  R$          25,27   R$           252,70  

227 

TESOURA cirúrgica tipo goldman/fox n°16, 
curva, em aço inoxidável. Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e registro no Ministério da Saúde 

UNID 10  R$          45,23   R$           452,30  

228 

TESOURA, de Metzenbaum, 23cm, reta, em aço 
inoxidável. Embalagem individual com dados de 
identificação do produto procedência data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 10  R$        101,19   R$        1.011,90  

229 

TESOURA, iris, curva, comprimento 12 cm, em 
aço inoxidável. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
lote e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$          27,23   R$        1.361,50  

230 

TESOURA, iris, reta, comprimento 12 cm, em 
aço inoxidável. Embalagem individual  com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 60  R$          27,23   R$        1.633,80  

231 

Pinça Porta Grampo Palmer Serrilhada, Indicado 
para conduzir e abrir o grampo para ser colocado 
no dente ou na raiz,  fabricado em aço Inoxidável 
AISI-420,autoclavável,  com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
lote e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 5  R$          92,82   R$           464,10  
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Alicate Perfurador Ainsworth,  Indicado para 
perfurar lençol de borracha ( Dique de borracha) 
para isolamento absoluto, aço inox,autoclavável. 
Registro ANVISA: 10401310091, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
lote e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 5  R$        111,87   R$           559,35  

233 
REGUA ENDODÔNTICA, milimetrada, alumínio, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 2  R$          19,85   R$             39,70  

234 

Grampo Para Isolamento , numeração variada, 
corte e estampagem automática para 
manutenção de um padrão de tamanho e forma, 
tratamento térmico a vácuo com resultado 
perfeito na qualidade e dureza do aço inox, 
acabamento acetinado, de reduzido reflexo, 
diminui a fadiga dos olhos, rigoroso teste de 
Controle de Qualidade, garantia de longa 
durabilidade. Registro na Anvisa: 80149710198, 
com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, lote e registro no Ministério da Saúde. 

UNID 50  R$          36,45   R$        1.822,50  

235 

Prendedor de Babador Jacaré Corrente,utilizado 
para prender babadores e guardanapos no 
paciente. Prendedor corrente com elos 
trançados, medida: 45 cm, metal. 

UNID 20  R$          16,54   R$           330,80  

236 

BICARBONATO DE SÓDIO,no mais alto grau de 
pureza disponível, permite ótima profilaxia oral 
com remoção de placa bacteriana. Por possuir 
granulação EXTRA FINA, proporciona 
jateamento amplo, livre e contínuo. Não causa 
danos ao esmalte e gengiva. Não entope o 
equipamento.Grau de pureza de 99,9% Registro 
na Anvisa: 10215440035, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
lote e registro no Ministério da saúde 

uniddade 10  R$            7,97   R$             79,70  
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Ionômero de Vidro Restaurador, restaurações de 
dentes decíduos, restaurações tipo classe III e V, 
reparos de erosões em regiões cervicais não 
cariosas,para tratamento restaurador atraumático 
(ART), cimentações provisórias de 
coroas,autopolimerizável, é um cimento de presa 
rápida. Possui uma boa adesão ao esmalte e à 
dentina sendo desnecessário a criação de 
retenções.  Indicado para ART.  Biocompatível, 
maior capacidade de liberação de flúor com 
finalidade anticariogênica, alta viscosidade, 
maior capacidade de recarga de flúor. 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. 
Registro na Anvisa: 80172310004. , com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
lote e registro no Ministério da saúde 

UNID 100  R$          69,82   R$        6.982,00  

238 
ESPÁTULA PARA ALGINATO, uso odontológico, 
plástica , 22 cm. . Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante 

UNID 5  R$            4,46   R$             22,30  

239 
CUBA DE BORRACHA, para alginato, uso 
odontológico, Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante 

UNID 5  R$            6,12   R$             30,60  

240 

ESPÁTULA PARA GESSO, uso odontológico, 
cabo de madeira  22 cm. . Embalagem com 
dados de identificação do produto e marca do 
fabricante 

UNID 5  R$          23,63   R$           118,15  

241 

LAMPARINA, uso odontológico, em aço 
inoxidável, a álcool, sem tampa, tamanho médio. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

UNID 5  R$          56,70   R$           283,50  

242 

LÂMINA DE BISTURI descartável, estéril, n. 15. 
Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.Caixa com 100 unidades. 

CX 10  R$          32,72   R$           327,20  
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LÂMINA DE BISTURI descartável, estéril, n.15C. 
Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. Caixa com 100 
unidades. 

CX 10  R$          32,72   R$           327,20  

244 

LÂMINA DE BISTURI descartável, estéril, n.11. 
Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. Caixa com 100 
unidades. 

CX 10  R$          32,72   R$           327,20  

245 

LÂMINA DE BISTURI descartável, estéril, n. 12B. 
Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. Caixa com 100 
unidades. 

CX 10  R$          32,72   R$           327,20  

246 

MANDRIL uso odontológico, em latão cromado, 
para borracha abrasiva tipo lápis, utilizado em 
peça de Mão. Embalagem individual, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

UNID 5  R$          11,57   R$             57,85  

247 

MOLDEIRAS,aço inox, uso odontológico,  jogo 
com 9 moldeiras, embalagem com 04 superiores 
(S1,S2,S3 e S4), 04 Inferiores (I1,I2,I3 e I4), 01 
giratória 87. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde. 

pacote 2  R$          89,35   R$           178,70  

248 

MOLDEIRAS, plásticas , uso odontológico,  jogo 
com 8 moldeiras, embalagem com 04 superiores 
(S1,S2,S3 e S4), 04 Inferiores (I1,I2,I3 e I4). 
Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação 
e registro no Ministério da Saúde. 

pacote 2  R$          61,18   R$           122,36  
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MOLDEIRAS, alumínio, autoclavável, perfurada, 
Embalagem com 11 unidades. 5 Superiores (1, 
2, 3, 4, 5) , 5 Inferiores (1, 2, 3, 4, 5) e uma 
Giratória nº 87. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde. 

pacote 2  R$        110,65   R$           221,30  

250 

MOLDEIRAS,aço inox, uso odontológico,  jogo 
com 8 moldeiras, para moldagem de desdentado 
total. . Embalagem com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e registro no Ministério da Saúde. 

pacote 3  R$        348,21   R$        1.044,63  

251 

Moldeira Infantil Perfurada de AlumínioMaterial 
em Alumínio de alta 
qualidade. Dimensionamento e acabamento 
perfeito dos furos.Cabo mais espesso que 
permite uma empunhadura segura e perfeita, 
com o mínimo de flexão na moldagem. Registro 
ANVISA: 10409360002. Embalagem com 7 
peças, sendo: Superior 1, 2 e 3 + Inferior 1, 2, 3 
e uma Giratória nº 88. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e registro no Ministério da 
Saúde. 

pacote 2  R$          69,30   R$           138,60  

252 

RESINA COMPOSTA, uso odontológico, micro-
híbrida, partículas com 0,6 
micrometros,fotopolimerizavel . Cor dentina A2 
Embalagem: seringa com 04g, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde 

UNID 20  R$          82,35   R$        1.647,00  

253 

RESINA COMPOSTA, uso odontológico, micro-
híbrida, partículas com 0,6 
micrometros,fotopolimerizavel , cor dentina A3 
Embalagem: seringa com 04g, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde 

UNID 20  R$          82,35   R$        1.647,00  
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COMPRESSA DE GAZE, 13 fios 100% algodão, 
alvejadas e isentas de impurezas, substâncias 
gordurosas, amido, corantes corretivos e 
alvejantes ópticos, tamanho 7,5 x 7,5cm.Não 
soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral 
em toda a sua extensão,9 Fios. Registro Anvisa: 
80245210082. Embalagem com 500 unidades 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde 

pacote 500  R$          35,10   R$      17.550,00  

255 

TOUCA DESCARTÁVEL, sanfonada e com 
elástico, gramatura 10, cor branca, produzidas a 
partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), 
fabricada utilizando soldagem eletrônica por 
ultrassom, tamanho: 45 x 52 cm, descartáveis, 
individuais e de uso único, pacote com 100 
unidades. 

pacote 80  R$          12,20   R$           976,00  

256 

FRESA, uso odontológico, em tungstênio, 
formato ogival, para acabamento em acrílico. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

UNID 5  R$        163,02   R$           815,10  

257 

GESSO, uso odontológico, pedra tipo II. 
Embalagem: pacote com 01 Kg, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

pacote 20  R$            5,67   R$           113,40  

258 

GESSO, uso odontológico, pedra tipo III, 
amarelo. Embalagem: pacote com 01 Kg, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

pacote 20  R$            7,68   R$           153,60  

259 

CERA, uso odontológico, periférica, para bordo 
de moldeiras, nº 07, a base de parafina, óleo 
mineral e corante. Embalagem: caixa contendo 
18 laminas, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

caixa 30  R$          15,35   R$           460,50  

260 

CERA, uso odontológico, mole. Embalagem: 
caixa com 05 tabletes, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

caixa 15  R$          15,35   R$           230,25  

261 
PLACA BASE PARA PRÓTESE, uso 
odontológico. Cx. com 25 unidades. Marrom, 
Grossa. 

caixa 5  R$        137,34   R$           686,70  

262 
PLACA BASE PARA PRÓTESE, uso 
odontológico. Cx. com 50 unidades. Marrom, 
Fina. 

caixa 5  R$        137,34   R$           686,70  
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ALGINATO, uso odontológico, para moldagem, 
em jeltrate, impressão tipo II, com certificado de 
atendimento a norma de especificação nº 18 
expedido pelo ADA. Embalagem: pacote de 
410g, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade 

pacote 20  R$          69,15   R$        1.383,00  

264 

PASTA MOLDAGEM, componentes eugenol, 
óxido de zinco, resina mineral, óleo vege, 
apresentação 2 bisnagas 60 gramas, base e 
catalizador, aspecto físico pastoso, cor rosa, 
aplicação moldagem de desdentados com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. 

caixa 10  R$          70,25   R$           702,50  

265 

GODIVA, uso odontologico, em placa. 
Embalagem: caixa com 15 placas com dados de 
identificacao do produto, marca do fabricante, 
data de fabricacao, prazo de validade e registro 
no Ministerio da Saude. 

caixa 5  R$          51,75   R$           258,75  

266 

BROCA, uso odontológico, shofu, chama de 
vela, tamanho padrão. Embalagem individual 
com dados de identificação do produto e marca 
do fabricante. 

UNID 5  R$          24,66   R$           123,30  

267 
BROCA, uso odontológico, shofu, esférica, alta 
rotação. Embalagem individual com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante 

UNID 5  R$          24,66   R$           123,30  

268 

TIRA, uso odontologico de poliester, de 4mm 
Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados 
de identificacao do produto, marca do fabricante, 
data de fabricacao, prazo de validade e rgistro no 
Minsterio da Saude. 

pacote 50  R$            4,17   R$           208,50  

269 

ESPATULA, uso odontologico, para 
manipulacao, em aco inox, n. 24. Embalagem 
primaria acondicionada de acordo com as 
normas de embalagem que garanta a integridade 
do produto ate o momento de sua utilizacao; 
rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio 
produto deve conter informacoes de identificacao 
e caracteristicas do produto, tais como: nome do 
fabricante, lote, data de fabricacao, data de 
validade do produto, nome do responsavel 
tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem 
secundaria deve ser conforme a praxe do 
fabricante, de forma a garantir a integridade do 
produto durante o armazenamento ate o 
momento do uso; o produto deve obedecer a 
qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. 
Embalagem primaria e secundaria rotuladas 
conforme a legislacao vigente da ANVISA. 

UNID 10  R$          12,92   R$           129,20  

270 
ESPATULA uso odontologico, de cera, n. 07. 
Embalagem com dados de identificacao do 
produto e marca do fabricante. 

UNID 20  R$          15,30   R$           306,00  
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DESINFECTANTE, a base de quaternário de 
amônio de 5ª geração, possui uma formulação 
exclusiva, que garante eficácia sobre as 
superfícies fixas e os artigos não críticos, pode 
ser aplicado em pisos, paredes, mobílias, artigos 
não críticos. (acrílicos, vidrados, pinturas, 
revestimentos, inox, metal, porcelanas, 
polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo, pisos, 
PVC e vinil), eficácia comprovada contra; 
Salmonella Choleraesuis, Staphylococcus 
aureus, e Pseudomonas aeruginosa e 
H1N1/Influenza, pronto uso, age por contato, 
atua em 5 minutos, efeito residual de até 12 dias, 
biodegradável, sem odor e cor, validade: 24 
meses , registro ANVISA: 
3.1329.0357.Embalagem 1 litro Identificação do 
produto e marca do fabricante. 

UNID 40  R$          32,49   R$        1.299,60  

272 
FITA AUTOCLAVE, constituída por dorso de 
papel crepado,  19mm x 50m 

UNID 50  R$            8,33   R$           416,50  

273 
SINDESMÓTOMO DUPLO, n°01, uso 
odontologico, Embalagem com dados de 
identificacao do produto e marca do fabricante. 

UNID 20  R$          11,07   R$           221,40  

274 
RASPADOR GOLD MAN, para tártaro. 
Embalagem com dados de identificacao do 
produto e marca do fabricante. 

UNID 10  R$          11,70   R$           117,00  

275 
RASPADOR DE TÁRTARO, ponta Morse, 
Mccall. Embalagem com dados de identificacao 
do produto e marca do fabricante. 

UNID 20  R$          17,76   R$           355,20  

276 
BISTURI DE ORBAN. Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

UNID 10  R$          17,96   R$           179,60  

277 
BISTURI DE KIRKLAND.Embalagem com dados 
de identificacao do produto e marca do 
fabricante. 

UNID 10  R$          17,96   R$           179,60  

278 

ABRIDOR de boca, uso odontologico, em 
borracha colorida, tamanho G. Embalagem com 
dados de identificacao do produto, marca do 
farbricante, data e fabricacao, prazo de validade 
e registro no Ministerio da Saude. 

UNID 10  R$          11,88   R$           118,80  

279 

ABRIDOR de boca, uso odontologico, em 
borracha colorida, tamanho infantil. Embalagem 
com dados de identificacao do produto, marca do 
farbricante, data e fabricacao, prazo de validade 
e registro no Ministerio da Saude. 

UNID 10  R$          11,88   R$           118,80  

280 

SUGADOR CIRURGICO, produto esterilizado 
em óxido de etileno, fabricado em resina ABS, 
produto descartável, possui ponteira removível. 
Caixa com 20 unidades. Embalagem com dados 
de identificacao do produto, marca do 
farbricante, data e fabricacao, prazo de validade 
e registro no Ministerio da Saude. 

caixa 10  R$          35,98   R$           359,80  

281 

RESINA, uso odontologico, acrilica, 
autopolimerizavel, em po, incolor. Embalagem: 
frasco com 225 g, com dados de identificacao do 
produto, marca do fabricante, data de fabricacao, 
prazo de validade e registro no Ministerio da 
Saude. 

UNID 5  R$          60,80   R$           304,00  
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RESINA, uso odontologico, autopolimerizavel, 
liquido, a base de monomero de metil 
metacrilato, indicado para consertos, 
reebasamentos e adicoes dentinatarias. 
Embalagem contendo 01 frasco com 250 ml, 
com dados de identificacao do produto, marca do 
fabricante, data de fabricacao, prazo de validade 
e registro no Ministerio da Saude 

UNID 5  R$          60,42   R$           302,10  

283 

RESINA, uso odontologico, acrilica, 
autopolimerizavel, em po, rosa. Embalagem: 
frasco com 225 g, com dados de identificacao do 
produto, marca do fabricante, data de fabricacao, 
prazo de validade e registro no Ministerio da 
Saude. 

UNID 5  R$          60,80   R$           304,00  

284 

CONE, uso odontológico, de Guta Percha, r-7 
Embalagem: caixa com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

caixa 30  R$          27,95   R$           838,50  

285 

CONE, uso odontológico, de Guta Percha, r-8 
Embalagem: caixa com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

caixa 30  R$          27,95   R$           838,50  

286 

CONE, uso odontológico, de Guta Percha, 
primeira serie, n. 15-40. Embalagem: caixa com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

caixa 10  R$          27,95   R$           279,50  

287 

CONE, uso odontológico, de Guta Percha, 
segunda serie, n. 45-80. Embalagem: caixa com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde. 

caixa 10  R$          27,95   R$           279,50  

288 

CONE, uso odontológico, de papel absorvente, 
n. 15-40 Embalagem: caixa com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

caixa 20  R$          25,45   R$           509,00  

289 

CONE, uso odontológico, de papel absorvente, 
n. 45-80 Embalagem: caixa com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde 

caixa 20  R$          25,45   R$           509,00  

290 

CONE GUTTA-PERCHA RECIPROC R25 
TINTO 28 MM. Caixa com 60 unidades. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

caixa 5  R$          78,68   R$           393,40  
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291 
CALCADOR, uso odontológico, simples, para 
endo, em aco inox. Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

UNID 10  R$            9,41   R$             94,10  

292 

RESINA COMPOSTA, uso odontológico 
nanoparticulada, fluorescente, opalescente, 
radiopaca, fotopolimerizável. Baixa contração de 
polimerização. Composição: matriz orgânica a 
base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo 
partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio 
com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo 
as nanopartículas altamente discretas. Cor 
dentina A3.Porcentagem de carga em volume: 
64%. Embalagem: seringa com 4g, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde 

UNID 20  R$        244,13   R$        4.882,60  

293 
Lima para osso,  18cm. Produzido em Aço 
Inoxidável AISI 304 e AISI 420. 

UNID 15  R$          59,83   R$           897,45  

294 

Abaixador de língua de madeira, Indicado para 
facilitar o exame de boca, garganta e órgãos 
circunvizinhos.  Material: Madeira. Descartável. 
Formato convencional., Superfícies e bordas 
lisas .Pacote com 100 unidades. 

Pacote 200  R$            6,37   R$        1.274,00  

295 

Pedra pomes, indicado para limpeza e polimento 
do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e 
resina acrílica.Embalagem com 100g. Prazo de 
validade e registro na ANVISA. 

UNID 30  R$          11,12   R$           333,60  

    

 
 
 
 
 

 
LOTE 16 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD V. UNIT. V. TOTAL 

1 
LUVA para procedimento em látex natural, 
alta sensibilidade, não estéril, ambidestra. 
TAM. M. Caixa com 50 pares. 

CAIXA 250  R$          26,73   R$        6.682,50  

2 
LUVA para procedimento em látex natural, 
alta sensibilidade, não estéril, ambidestra. 
TAM. P. Caixa com 50 pares. 

CAIXA 600  R$          26,73   R$      16.038,00  

3 
Luva para procedimento em látex natural, alta 
sensibilidade, não estéril, ambidestra. TAM. 
Extra P. Caixa com 50 pares. 

CAIXA 250  R$          26,73   R$        6.682,50  
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 LUVA, cirúrgica, número 6,5, de uso único, 
descartável, apirogênica, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, 
resistente a tração, punho com bainha, 
comprimento mínimo de 265 mm, e largura 
mínima de 76 mm com variação de ± 6mm, 
espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada 
com pó bio absorvível atóxico, com indicação 
de Mao direita e esquerda, antiderrapante. 
Embalagem primaria acondicionada 
individualmente aos pares, de acordo com as 
normas de embalagem que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permitindo abertura e transferência 
com técnica asséptica, estéril e apirogênica; 
A Embalagem primaria deve conter 
informações de identificação e características 
do produto, tais como: tamanho da luva, 
nome do fabricante, lote, data de fabricação, 
data de validade do produto, método de 
esterilização, validade da esterilização; a 
embalagem secundaria deve ser conforme a 
praxe do fabricante, de forma a garantir a 
integridade do produto durante o 
armazenamento até o momento do uso; o 
produto deve obedecer a qualquer legislação 
que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: 
Embalagem primaria e secundaria rotuladas 
conforme a RDC 185/01/ANVISA 

PAR 100  R$            1,47   R$           147,00  

5 

 LUVA, cirúrgica, número 7,0, de uso único, 
descartável, apirogênica, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, 
resistente a tração, punho com bainha, 
comprimento mínimo de 265 mm, e largura 
mínima de 76 mm com variação de ± 6mm, 
espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada 
com pó bio absorvível atóxico, com indicação 
de Mao direita e esquerda, antiderrapante. 
Embalagem primaria acondicionada 
individualmente aos pares, de acordo com as 
normas de embalagem que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permitindo abertura e transferência 
com técnica asséptica, estéril e apirogênica; 
A Embalagem primaria deve conter 
informações de identificação e características 
do produto, tais como: tamanho da luva, 
nome do fabricante, lote, data de fabricação, 
data de validade do produto, método de 
esterilização, validade da esterilização; a 
embalagem secundaria deve ser conforme a 
praxe do fabricante, de forma a garantir a 
integridade do produto durante o 
armazenamento até o momento do uso; o 
produto deve obedecer a qualquer legislação 
que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: 
Embalagem primaria e secundaria rotuladas 
conforme a RDC 185/01/ANVISA 

  100  R$            1,47   R$           147,00  
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 LUVA, cirúrgica, número 8,0, de uso único, 
descartável, apirogênica, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, 
resistente a tração, punho com bainha, 
comprimento mínimo de 265 mm, e largura 
mínima de 76 mm com variação de ± 6mm, 
espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada 
com pó bio absorvível atóxico, com indicação 
de Mao direita e esquerda, antiderrapante. 
Embalagem primaria acondicionada 
individualmente aos pares, de acordo com as 
normas de embalagem que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permitindo abertura e transferência 
com técnica asséptica, estéril e apirogênica; 
A Embalagem primaria deve conter 
informações de identificação e características 
do produto, tais como: tamanho da luva, 
nome do fabricante, lote, data de fabricação, 
data de validade do produto, método de 
esterilização, validade da esterilização; a 
embalagem secundaria deve ser conforme a 
praxe do fabricante, de forma a garantir a 
integridade do produto durante o 
armazenamento até o momento do uso; o 
produto deve obedecer a qualquer legislação 
que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: 
Embalagem primaria e secundaria rotuladas 
conforme a RDC 185/01/ANVISA 

PAR 100  R$            1,86   R$           186,00  

7 

 LUVA, cirúrgica, número 8,5, de uso único, 
descartável, apirogênica, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, 
resistente a tração, punho com bainha, 
comprimento mínimo de 265 mm, e largura 
mínima de 76 mm com variação de ± 6mm, 
espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada 
com pó bio absorvível atóxico, com indicação 
de Mao direita e esquerda, antiderrapante. 
Embalagem primaria acondicionada 
individualmente aos pares, de acordo com as 
normas de embalagem que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permitindo abertura e transferência 
com técnica asséptica, estéril e apirogênica; 
A Embalagem primaria deve conter 
informações de identificação e características 
do produto, tais como: tamanho da luva, 
nome do fabricante, lote, data de fabricação, 
data de validade do produto, método de 
esterilização, validade da esterilização; a 
embalagem secundaria deve ser conforme a 
praxe do fabricante, de forma a garantir a 
integridade do produto durante o 
armazenamento até o momento do uso; o 
produto deve obedecer a qualquer legislação 
que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: 
Embalagem primaria e secundaria rotuladas 
conforme a RDC 185/01/ANVISA 

PAR 100  R$            2,02   R$           202,00  
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8 SABONETE LÍQUIDO, litro litro 50  R$            8,86   R$           443,00  

9 

ESCOVA, dental uso adolescente/adulto, 
cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de 
tufos, com 34 tufos de cerdas, aparadas e 
arredondadas uniformemente na mesma 
altura, com feixes de cerdas homogêneas, 
escova compacta, cabeça arredondada, cabo 
opaco anatômico, (polipropileno atóxico), 
medindo cerca de 17 cm podendo variar +/- 
2%. Apresentar certificado de controle de 
qualidade da ABO. Associação Brasileira de 
Odontologia ou de qualquer outro laboratório 
credenciado ou oficial e Registro no Ministério 
da Saúde/Anvisa, de acordo com a Portaria 
vigente. 

unidade 30000  R$            0,80   R$      24.000,00  

10 

ESCOVA, dental uso infantil, cerdas nylon 
macias, 4 fileiras de tufos; 28 tufos de cerdas 
aparadas uniformemente e arredondadas na 
mesma altura; Cabo reto; 15cm de 
comprimento;  Anatômico; Com 
empunhadura; Embalada individualmente em 
saquinho plástico lacrado, tipo flow pack 
Apresentar certificado de controle de 
qualidade da ABO. Associação Brasileira de 
Odontologia ou de qualquer outro laboratório 
credenciado ou oficial e Registro no Ministério 
da Saúde/Anvisa, de acordo com a Portaria 
vigente 

unidade 20000  R$            0,73   R$      14.600,00  

11 

Kit Odontológico(ESCOVA, dental uso 
adolescente/adulto, cerdas macias, de nylon, 
com 04 fileiras de tufos, com 34 tufos de 
cerdas, aparadas e arredondadas 
uniformemente na mesma altura, com feixes 
de cerdas homogêneas, escova compacta, 
cabeça arredondada, cabo opaco anatômico, 
(polipropileno atóxico), medindo cerca de 17 
cm podendo variar +/- 2%. Apresentar 
certificado de controle de qualidade da ABO. 
Associação Brasileira de Odontologia ou de 
qualquer outro laboratório credenciado ou 
oficial e Registro no Ministério da 
Saúde/Anvisa, de acordo com a portaria 
vigente; FIO DENTAL, resistente ao 
desfiamento, com mínimo 50 metros; CREME 
DENTAL, 20 gramas,com 1500ppm de flúor) 

unidade 5000  R$            5,92   R$      29.600,00  
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12 

Kit Odontológico(ESCOVA, dental uso infantil, 
cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de 
tufos, com 28 tufos de cerdas, aparadas e 
arredondadas uniformemente na mesma 
altura, com feixes de cerdas homogêneas, 
escova compacta, cabeça arredondada, cabo 
opaco anatômico, apresentar certificado de 
controle de qualidade da ABO. Associação 
Brasileira de Odontologia ou de qualquer 
outro laboratório credenciado ou oficial e 
Registro no Ministério da Saúde/Anvisa, de 
acordo com a portaria vigente; FIO DENTAL, 
resistente ao desfiamento, com mínimo 50 
metros; CREME DENTAL, 20 gramas, com 
1500ppm de flúor) 

unidade 5000  R$            5,90   R$      29.500,00  

13 

CREME, dental, com mínimo de 1.500 PPM 
de flúor, ação bacteriana. Embalagem: 
bisnaga com 90 g, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e registro ou notificação no 
Ministério da Saúde. 

unidade 2000  R$            2,85   R$        5.700,00  

14 

MACRO, modelo, doenças bucais, em acrílico 
transparente composto de demonstrando 
Carie Inicial, Carie Profunda com Exposição 
Pulpar, Doença Periodontal, Implante e 
Germe Dentário de terceiro molar incluso em 
tamanho natural. 

unidade 3  R$        344,96   R$        1.034,88  

15 

MACRO, modelo, escovação, com articulador 
metálico flexível, que permite posicionar na 
oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e 
mordida cruzada. Ideal para treinamento de 
escovação dentaria, de língua e uso de fio 
dental com arcada superior e arcada inferior, 
dimensões 8 x 8 x 10cm, acompanhado da 
macro escova 

unidade 3  R$        247,72   R$           743,16  

16 
PAPEL TOALHA INTERFOLHA, embalagem 
com 1.000 Folhas. 22,5x21cm. 

pacote 250  R$          13,23   R$        3.307,50  

17 
PERFURO CORTANTE de 20 litros, caixa c/ 
10 unids 

caixa 10  R$          71,22   R$           712,20  

18 
PAPEL GRAU CIRURGICO, bobina medindo 
10cm x 100m 

bobina 60  R$          55,96   R$        3.357,60  

19 
PAPEL GRAU CIRURGICO, bobina medindo 
15cm x 100m 

bobina 60  R$          84,52   R$        5.071,20  

20 
PAPEL GRAU CIRURGICO, bobina medindo 
20cm x 100m 

bobina 60  R$        118,15   R$        7.089,00  

21 
PAPEL GRAU CIRURGICO, bobina medindo 
25cm x 100m 

bobina 60  R$        145,82   R$        8.749,20  
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22 

SELADORA, de mesa com Guilhotina, possui 
acionamento manual, confeccionado em aço 
carbono, aumentando a durabilidade do 
produto, sistema para aquecimento com 
resistência blindada,pintura epóxi eletrostática 
na cor branca, área para selagem: 35cm. 
Largura para selagem: 10mm. Tensão de 
alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) 
automático.01 ano de garantia. Identificação 
do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação. 

unidade 7  R$        858,18   R$        6.007,26  

 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

 

3.1 As condições gerais do fornecimento, tais como prazos para fornecimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos na Minuta 

do Contrato anexo ao Edital. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente ATA foi lavrada em 02/05/2018, em duas 

vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

 

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

MARCÍLIA DA SILVA COSTA 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Itororó 

 
 
 

OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 
ODONTOLÓGICOS LTDA – ME 

CNPJ Nº 11.311.773/0001-05 
 
 


