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RETIFICAÇÃO DO EDITAL  

LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO PRESENCIAL 

REGISTRO DE PREÇO Nº. 01/2020/ FMS 

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Capivari de Baixo, através de sua 

Pregoeira, vem por meio desta, RETIFICAR O EDITAL de LICITAÇÃO DO TIPO 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 01/2020/ FMS 

Passa a vigorar o seguinte descrito, na forma que segue: 

ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

14. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

Seq. Qtde. Unid. Especificação Vlr. Máx. Unit. Vlr. Máx Total 

1 150 PCT 

Abaixador de língua embalagem com 100 
unidades. Acabamento perfeito,em formato de 
espátula, medindo aproximadamente 
comprimento 14cm, largura 1,4cm, espessura 
2,0mm. Pacote com 100 un. Apresentar 
amostra. 5,48 822,00 

2 10 UN 

Acionador com pedal mecanico para torneira, 
não usa energia eletrica. Itens inclusos: 1 pedal 
acionador mecanico , 2 adaptadores de 
mangueira de ½. Medidas comprimento 
28,5cm, largura 7,5cm, e altura 6,5 cm. 

188,00 1.880,00 

3 90 UN 

Adesivo dentario, 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 presente 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.rendimento: até 280 
restaurações. Frasco com 6g (5,6ml). 
Apresentar amostra. 119,00 10.710,00 
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4 10 UN 

Afastador minessota, usado para manter 
retalho mucoperiosteal, bochecha, lábio e 
língua distantes da área cirúrgica.tamanho: 
14cm; - aço inoxidável. Embalagem com 01 
unidade 12,54 125,40 

5 1200 UN 

Agua destildada galão 5 litros aspecto fisico 
liquido incolor , inodoro, insipido conforme 
farmacopeia brasileira. 7,99 9.588,00 

6 50 CX 

Agulha Gengival 27 G Longa 30mm,  Cânula 
fina com tratamento especial, siliconizada, em 
aço inox de alta flexibilidade, Ponta tribiselada 
com  Indicador de bisel facilita a visualização, 
Alto padrão de qualidade - testadas uma a uma 
eletronicamente, Esterilizadas com Raios 
Gama-Cobalto. Apresentar juntamente com a 
proposta o registro no ministério da saúde e 
catalogo comprovando as especificações. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 55,09 2.754,50 

7 200 CX 

Agulha Gengival 30 G curta 25mm,  Cânula fina 
com tratamento especial, siliconizada, em aço 
inox de alta flexibilidade, Ponta tribiselada com  
Indicador de bisel facilita a visualização, Alto 
padrão de qualidade - testadas uma a uma 
eletronicamente, Esterilizadas com Raios 
Gama-Cobalto. Apresentar juntamente com a 
proposta o registro no ministério da saúde e 
catalogo comprovando as especificações. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 47,89 9.578,00 

8 10 UN 

ALAVANCA APICAL 301 RETA,  
confeccionado em aço inoxidável AISI420. 
Apresentar registro no ministério da saúde, 
certificados de qualidade do aço juntamente 
com a proposta. A embalagem deverá conter 
os dados de identificação do produto, número 
do lote, data de fabricação e prazo de validade. 

28,80 288,00 

9 5 UN 

ALAVANCA HEINDERBRINK JOGO C/ 3, 
confeccionado em aço inoxidável AISI420. 
Apresentar registro no ministério da saúde, 
certificados de qualidade do aço juntamente 
com a proposta. A embalagem deverá conter 
os dados de identificação do produto, número 
do lote, data de fabricação e prazo de validade. 

65,40 327,00 
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10 10 UN 

ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA,  
confeccionado em aço inoxidável AISI420. 
Apresentar registro no ministério da saúde, 
certificados de qualidade do aço juntamente 
com a proposta. A embalagem deverá conter 
os dados de identificação do produto, número 
do lote, data de fabricação e prazo de validade. 

28,80 288,00 

11 10 UN 

Alavanca seldin infantil n°02 reta indicada para 
auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço 
inox. Autoclavável embalagem com 1 unidade. 18,80 188,00 

12 150 PCT 

Algodão hidrofilo peso liquido 500gr não esteril. 
100% puro algodão hidrofilizado, 
Extremamente macio e absorvente, 
proporcionando assim facilidades para o 
profissional. Apresentar amostra. 

13,35 2.002,50 

13 800 PCT 

Algodão rolete, fibras 100% algodão, pacote de 
25g com 100 unidades, absorvente. Formato de 
cilindro compactado, isento de amido e cloro. 
Altura do produto 4cm, largura 0,60cm. 
Apresentar amostra. 

1,97 1.576,00 

14 30 CX 

Anestésico articaine 4% 1:100.000 – dfl. Caixa 
c/ 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em 
blisters lacrados com 10 tubetes cada.indicado 
para procedimentos mais complexos ou que 
necessitam de complementação palatina. 
Utilizado em tratamentos cirúrgicos em geral, 
principalmente em pacientes que relatam 
dificuldades de serem anestesiados.registro 
ms. Acondicionados em tubetes de cristal. 
Isento de metilparabeno; maior 
hidrossolubilidade;registro na anvisa validade 
de dois anos. 159,90 4.797,00 

15 150 CX 

Anestésico injetável local à base de 
mepivacaína com epinefrina 1:100.000. Caixa 
com 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em 
blisters lacrados com 10 tubetes cada. Registro 
na anvisa:  179,85 26.977,50 

16 100 CX 

Anestesico lidocaina 2% com epinefrina 1:100 
000, embalagem com, 50 tubetes de 1,8 
cada.registro na anvisa validade de dois anos. 96,90 9.690,00 
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17 70 CX 

Anestesico mepivacaina 3% sem vaso 
constritor, ideal para procedimentos de curta 
duração.  Procedimentos em odontopediatria. 
Pacientes portadores de cardiopatias graves ou 
que tenham uso de vasoconstritores contra-
indicados. Pacientes asmáticos e hipertensos. 
Com 50 tubetes, comtendo 1,8ml. Registro ms . 
Sal anestésico: cloridrato de mepivacaína 54mg 
(3%)  sem vaso constrictor. Tarja da caixa: 
verde. Isento de metilparabeno.  Tubetes de 
cristal.  Êmbolo siliconado: minimiza a dor 
durante a aplicação pela maior suavidade de 
deslizamento. Registro na anvisa:  

106,95 7.486,50 

18 70 CX 

Anestesico  lidocaina 2% sem vasocontritor 
solução injetável, embalagem com 50 tubetes, 
1,8ml cada registro na anvisa validade de dois 
anos. 

86,90 6.083,00 

19 30 UN 

Anestesico spray, lidocaina 10% 100mg/ml 
validade: 36 meses.  49,30 1.479,00 

20 50 UN 

Anestesico topico gel, anestésico tópico com 
rápido início de ação, com sabor agradável, 
não deixa gosto amargo na boa e não provoca 
absorção sistêmica.anestésico tópico com 20% 
de benzocaína. Sabor menta ou tutti frutti. Pote 
com 12 g. Validade minima dois anos. Registro 
anvisa 

7,70 385,00 

21 3 UN 

APARELHO AUTOCLAVE CAPACIDADE 75 
LITROS, PESO 78KG, AÇO INOX, 
DIMENSÕES DA CÂMARA 36X73,7cm 
(DIÂMETRO X COMPRIMENTO) DIMENSÕES 
DO AUTOCLAVE 44x50x92cm (ALTURA X 
LARGURA X COMPRIMENTO) POTENCIA 
2000W, PRESSÃO DE TRABALHO 1kgf/cm2, 
TEMPERATURA ATÉ 121ºc, SEGURANÇA 16 
DISPOSITIVOS, TENSÃO CORRENTE 
NOMINAL  220V/5A, CICLO DE SECAGEM DE 
SÉRIE, BANDEJAS DE ALUMÍNIO, 
REGISTRO ANVISA. GARANTIA MINIMA DE 2 
ANOS. 6.817,00 20.451,00 
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22 3 UN 

Aparelho de ultra som com jato de bicarbonato, 
ajuste de agua para jato independente do ultra 
som; ajuste de ar para jato jato; ajuste de nivel 
de potencia do ultra som; caneta bicarbonato 
autoclavavel, caneta do ultrasom autoclavavel ; 
filtro de ar incorporado com drenagem 
automatica; copo de bicarbonato removivel 
facilitando a limpeza; capacidade do 
reservatorio de 30g ; voltagem de 110-220v 

2.166,00 6.498,00 

23 10 UN 

Aplicador de civ, estojo com aplicador + ponta 
seringa precision. Apresentar amostra. 41,98 419,80 

24 15 UN 

APLICADOR DE HIDROXIDO DE 
CALCIO,confeccionado em aço inoxidável 
AISI420. Apresentar registro no ministério da 
saúde, certificados de qualidade do aço 
juntamente com a proposta. A embalagem 
deverá conter os dados de identificação do 
produto, número do lote, data de fabricação e 
prazo de validade. 

14,45 216,75 

25 250 PCT 

Aplicador de microbrush AZUL regular, possui 
haste dobrável e ponta com cerdas de nylon 
resistente nos tamanhos: 2,0mm (1,4 de gota); 
contem 100 unidades. Apresentar amostra. 

9,17 2.292,50 

26 20 UN 

Arco metalico young, fabricado em aço 
inoxidavel. Embalagem com 1 unidade. 
Esterelizavel.  11,14 222,80 

27 2 UN 

Avental de borracha plumbífera adulto com 
protetor de tireóide 314,00 628,00 

28 2 UN 

Avental de borracha plumbífera infantil com 
protetor de tireóide. Apresentar amostra 309,00 618,00 

29 30 UN 

Avental pvc vinil transparente impermeavel 
manga longa tamanho M com ajuste. 
Apresentar amostra 24,30 729,00 

30 200 PCT 

Babador para uso odontológico descartável, 
tamanho 30x40, impermeável , com uma 
camada de celulose 100% virgem, super 
absorvente e uma camada de filme de 
polietileno atóxico que impede passagem de 
liquido , com 100unidades 12,49 2.498,00 

31 70 UN 

Bicarbonato de sódio em sachê, utlizado em 
profilaxia bucal validade minima de dois anos. 2,28 159,60 

32 1 UN 

Biombo plumbifero reto, apresenta uma 
equivalência de 2.00mm pb, 120 x 200cmas 
com rodas de travamento de borracha de tyred 
facilitam o posicionamento e a manobra da tela. 
Tamanho da janela: 25 x 30cm 

2.154,00 2.154,00 

33 100 UN Broca acabamento 119Of 2,23 223,00 
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34 100 UN Broca acabamento 1190ff 2,23 223,00 

35 100 UN Broca acabamento 2135f 2,23 223,00 

36 100 UN Broca acabamento 3118f 2,23 223,00 

37 100 UN Broca acabamento 3168ff 2,23 223,00 

38 100 UN Broca acabamento 3195f 2,23 223,00 

39 100 UN Broca acabamento 3195ff 2,23 223,00 

40 100 UN Broca baixa rotação para contra ângulo n. 02 5,36 536,00 

41 100 UN Broca baixa rotação para contra ângulo n. 04 5,36 536,00 

42 100 UN Broca baixa rotação para contra ângulo n. 06 5,36 536,00 

43 100 UN Broca baixa rotação para contra ângulo n. 08 5,36 536,00 

44 100 UN Broca cirurgica carbide de corte cruzado fg 702 11,90 1.190,00 

45 100 UN Broca diamantada  3168 1,95 195,00 

46 100 UN Broca diamantada 1011 1,95 195,00 

47 100 UN Broca diamantada 1012 1,95 195,00 

48 100 UN Broca diamantada 1014 1,95 195,00 

49 100 UN Broca diamantada 1016 1,95 195,00 

50 100 UN Broca diamantada 1019 1,95 195,00 

51 100 UN Broca diamantada 1024 1,95 195,00 

52 100 UN Broca diamantada 3118 1,95 195,00 

53 100 UN Broca diamantada 3195 1,95 195,00 

54 100 UN 

Broca Endo-Z 21mm. E0152, parte ativa 
fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a 
parte inativa fabricada em aço inoxidável DIN 
1.4197, contendo 13% de cromo e 0,9mm de 
diâmetro, na cor dourada. Alta rotação possui 
21mm, possui ponta inativa (arredondada). 
Apresentar juntamente com a proposta o 
registro no ministério da saúde e catalogo 
comprovamdo as especificações. A embalagem 
deverá conter os dados de identificação do 
produto, número do lote, data de fabricação e 
prazo de validade. 34,78 3.478,00 

55 100 UN Broca zecrya 28mm 27,75 2.775,00 

56 70 UN 

Broca Zecrya curta, tendo a sua parte ativa 
fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a 
parte inativa fabricada em aço inoxidável DIN 
1.4197, contendo 13% de cromo e 0,9mm de 
diâmetro, na cor dourada, ponta inativa 
arredondada. Apresentar juntamente com a 
proposta, Catálogo do produto e registro no 
ministério da saúde. A embalagem deverá 
conter os dados de identificação do produto, 
número do lote, data de fabricação e prazo de 
validade. 56,50 3.955,00 

57 10 UN Broqueiro em metal 21 furos 29,84 298,40 



 

Município de Capivari de Baixo 
Estado de Santa Catarina 

Página 7 de 30 

Capital Termelétrica da América do Sul 
Avenida Ernani Cotrin, 187 – Centro – Fone: (48) 3621-4400 / Fax: (48) 3621-4434 – CEP 88.745-000 – Capivari de Baixo – Santa Catarina 

www.capivaridebaixo.sc.gov.br 

 
 
 
 

58 20 UN 

CABO PARA BISTURI n. 03, EMBALAGEM 
COM 1 UNIDADE. Nconfeccionado em aço 
inoxidável AISI420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

10,54 210,80 

59 100 UN Cabo para espelho clinico em aluminio 4,87 487,00 

60 2 UN 

Camara escura, possui iluminação que permite 
total visualização do interior da câmara e não 
danifica a radiografia.tampa e base removíveis 
que facilitam higienização e reposição dos 
químicos; amplo visor de acrílico vermelho 
translúcido com proteção ultravioleta; - base 
removível facilitando coleta de resíduos, 
limpeza e desinfecção; - copos de fácil 
reposição e que permitem maior economia de 
químicos.01 câmara escura e 04 copos 
econômicos de 200ml. 175,00 350,00 

61 2 UN 

CANETA ALTA ROTAÇÃO 505C, CONTA  
COM ACOPLAMENTO BORDEN  SPRAY 
TRIPLO, ROTAÇÃO  MAXIMA DE 380MIL 
RPM, SISTEMAS TROCA –BROCA 
(AUTOCAVEL 135ºc) PUSH BUTTON 

521,00 1.042,00 

62 100 CX 

Capa para seringa triplice embalagem com 100 
unidades. 12,91 1.291,00 
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63 100 UN 

Coletor perfuro cortante 3l, o coletor é fabricado 
dentro das normas atuais da nbr 13853, 
garantindo a total proteção contra perfurações 
e vazamentos de fluidos contaminados.de fácil 
montagem, possui bocal aberto para facilitar o 
descarte dos materiais, sem necessidade de 
abrir e fechar tampa. Acompanha com saco 
plástico de dupla função: para o transporte do 
coletor antes da montagem e para revestimento 
interno do coletor. O saco plástico junto com o 
fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um 
espesso conjunto de revestimento interno, 
evitando perfurações e vazamentos. A trava e a 
contra-trava de segurança garantem que, após 
o fechamento do coletor , a tampa não se abra 
durante o transporte.desenvolvido pela para 
desprezar todo material que corta ou perfura, 
como agulhas, lancetas, vidros em geral, 
lâminas de bisturi, ampolas, cateter, etc;alça 
dupla para transporte;contra-trava de 
segurança;produzido de acordo com nbr. 

2,48 248,00 

64 60 UN 

Colgadura individual para raio x, grampo para 
prender/pendurar filme radiográfico. 4,73 283,80 

65 1 UN 

Secador radiográfico para 12 colgaduras raios x 
ar quente e frio , fabricado em estrutura de aço 
tratado e pintado. Equipamento acompanha 
uma bandeja que deve ser colocada no chão 
afim de reter o excesso de água dos filmes. 
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V 
MONOFÁSICO.DIMENSÕES: ALTURA:1070 
MM X LARGURA:530 MM X 
COMPRIMENTO:550 MM;PESO BRUTO:47 
KG; PESO LÍQUIDO:40 KG 

2.689,40 2.689,40 

66 3 UN 

Compressor odontologico, isento de oleo para 
uso clinico laboratorial, adequado para 
consultorios com consumo de ar ate 85 litros 
por minuto, desing moderno e compacto, facil 
operação e manutenção, grande capacidade de 
fluxo e desempenho estavel, conta com filtro de 
saida de ar, motor de 2 pistoes e 3 sistemas de 
segurança entre eles, uim protetor contra 
sobreaquecimento (rele termico), reservatorio 
de ar com pintura interna, dreno de alta 
eficiencia, localizado na parte inferior central do 
reservatorio, 1 ano de gararntia no minimo, 
bivolts (110-220) 4.828,00 14.484,00 
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67 200 PCT 

Condicionador acido fosfórico 37% , gel 37%, 
seringa com 2,5ml cada e 3 ponteiras para 
aplicação, validade de 2 anos. Coloração azul. 
Embalagem com 3 unidades. 4,79 958,00 

68 20 PCT Cunha madeira colorida sortida 12,93 258,60 

69 10 UN 

CURETA GRACEY 11-12, confeccionado em 
aço inoxidável AISI420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

1,97 19,70 

70 10 UN 

CURETA GRACEY 13-14, confeccionado em 
aço inoxidável AISI420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

1,97 19,70 

71 10 UN 

CURETA GRACEY 5-6, confeccionado em aço 
inoxidável AISI420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

1,97 19,70 

72 10 UN 

CURETA GRACEY 7-8, confeccionado em aço 
inoxidável AISI420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 1,97 19,70 

73 10 UN 

Curetas endodônticas de pescoço longo para 
endodontia, além de ter um tamanho 
adequado, é extremamente afiada, permitindo 
facilmente o corte do tecido pulpar ou gengival 8,25 82,50 

74 10 UN 

Descolador cirurgico freer, material 
confeccionado em aço inox. Material 
autoclavável. Instrumento cirúrgico não 
articulado não cortante. 15,65 156,50 

75 10 UN 

Descolador de molt 2/4, indicado para 
descolamento do periósteo, e cirurgias em 
geral. Características: instrumento cortante. 
Não articulado. Produzido em aço inox. 
Autoclavável.  17,82 178,20 
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76 20 UN 

Descolador de molt simples, embalagem com 1 
unidade de 18cm. Utilizado para deslocamento 
do periósteo em procedimentos cirúrgicos. Aço 
inox. Autoclavável. 15,65 313,00 

77 200 CX 

Dique ou lençol de borracha produzido de látex 
natural. Isento de pó. Embalagem com 26 
unidades, não estéril, tamanho 15x15cm médio. 
Registro anvisa. Validade 60 meses. 1,82 364,00 

78 50 KIT 

Disco de feltro, impregnado, rodas de feltro 
natural com 12mm de diamentro impregnadas 
com abrasivo e lubrificante para polimento de 
compósito , amalgamas e metais. 

57,10 2.855,00 

79 50 UN 

Disco de lixa sof lex pop on intro (com 30 
unidades extra fina, fina, média e grossa). 67,89 3.394,50 

80 200 RL 

Embalagem para esterelização em auto clave, 
produzidas em papel grau cirurgico e filme 
laminado , (poliester / polipropileno) indicado 
para esterelização em autoclave a vapor ou 
oxido de etileno, permeavel ao vapor e ao ar, 
impermeavel a microorganismos, resistente ao 
calor, livres de nutrientes microbianos e 
residuos toxicos, com selagem tripla multilínea, 
dotado de indicadores quimicos que mudam de 
cor após o processo de esterelização.  
Apresentação em bobinas lisas com 30cm x 
50m. Apresentar laudo laboratorial de eficiência 
viral superior a 99%. 80,40 16.080,00 

81 100 PCT 

Embalagem plastica sacolé descartavel com 
1000 unidades 9,00 900,00 

82 30 UN Escavador de dentina 17 9,74 292,20 

83 150 UN Escova de aço para limpeza de broca 7,64 1.146,00 

84 150 UN 

Escova para higienização dos materiais com 
cabeça dupla 22cm. Plastica com cerdas 
flexiveis. 6,80 1.020,00 

85 200 UN 

Escova robson reta, pontas para profilaxia 
possuem excelente flexibilidade necessaria 
para obtenção do melhor desempenho. 
Escovas feitas com cerdas de nylonde 0,18mm 
macia. 1,79 358,00 

86 20 UN 

Espatula de manipulação de cimento de 
ionomero de vidro plastico. 6,29 125,80 

87 10 UN Espatula para inserção de fio retrator. 83,69 836,90 

88 50 UN 

Espatula para inserção de resina, 
confeccionadas em aço aisi420 inoxidavel com 
ponta com banho de titanio dourada , 
instrumento indicado para modelagem e 
escultura de restaurações em resina composta 
, esterelizavel em autoclave. 57,00 2.850,00 
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89 200 UN 

Espelho bucal de primeiro plano numero 5. 
Fabricado em aço inox. Autoclavável. Registro 
anvisa. 4,95 990,00 

90 100 UN Espelho bucal n. 03 em aço inox. Autoclavavel. 4,87 487,00 

91 10 UN 

Espelho toucador com cabo; - disponível em 
diversas cores; - 19,5cm de comprimento. 23,10 231,00 

92 250 FR 
Evidenciador de placa bacteriana 500ml 
solução. 21,20 5.300,00 

93 100 PCT 

Ficha para radiografia adulto dupla, embalagem 
com 100 unidades 2 furos. 9,07 907,00 

94 70 PCT 

Ficha para radiografia adulto simples, 
embalagem com 100 unidades 1 furo. 9,07 634,90 

95 70 PCT 

Ficha para radiografia infantil dupla, 
embalagem com 100 unidades 2 furos. 9,07 634,90 

96 40 CX Filme radiografico adulto com 150 und 178,64 7.145,60 

97 25 CX Filme radiografico infantil com 100 und 200,91 5.022,75 

98 130 CX 

Fio de sutura nylon preto, embalagem com 24 
unidades. Fio de nylon - monofilamento 
preto. Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 
2,0cm. Agulha siliconizada, que permite uma 
penetração suave na pele do paciente. Atóxico, 
não-pirogênico, de uso único. Esterilizado em 
raio gama. As agulhas são inspecionadas 
individualmente quanto à ponta, lubrificação e 
fixação para garantir punção fácil e 
segura. Embalados individualmente em papel 
grau cirúrgicos, sendo que a embalagem 
primária trata-se de envelope metalizado 
internamente, garantindo a integridade do 
fio.possui resistência à tração e resistência ao 
nó. Registro anvisa. Validade 5 anos. 

28,90 3.757,00 
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99 100 CX 

Fio de sutura seda 3.0 com agulha, embalagem 
com 24 unidades. Com agulha 1/2 ct 1,7cm.  O 
fio de sutura agulhado tem como finalidade a 
sutura agulhada de tecidos orgânicos, 
auxiliando em procedimentos cirúrgicos.agulha 
em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 
1,7cm. Fio sintetizado com material natural, 
filamento de seda natural e trançada.  
Esterilizado em raio gama.  As agulhas são 
inspecionadas individualmente quanto à ponta, 
lubrificação e fixação para garantir punção fácil 
e segura.  Atóxico, não pirogênico, de uso 
único e estéril.  Embalados individualmente em 
papel grau cirúrgicos, sendo que a embalagem 
primária trata-se de envelope metalizado 
internamente, garantindo a integridade do fio.  
Uso exclusivo em odontologia. Validade: 5 
anos. Registro anvisa. 

39,70 3.970,00 

100 20 UN 

Fio retrator 01 frasco com 244cm, nº 000  . 
Deslocamento rápido de tecido antes da 
tomada de impressão; em conjunto com 
soluções hemostáticas ajuda no controle de 
fluido sulcular; afastamento gengival em tecidos 
bastantes espessos. Feito em 100% algodão; 
design único de malha que exerce uma suave 
colocação na gengiva; embalagem facilita uso; 
boa expansão para retração ideal; cores 
brilhantes para facilitar localização e fácil 
remoção; régua impressa na etiqueta fornece 
medição fácil do fio; melhor absorção de 
soluções hemostáticas. 33,45 669,00 

101 100 UN 

Fita dental 125m com cera menta, fibra de 
monocabos de polipropileno torcidos que 
garante resistência a ruptura.contem 125m com 
cera menta impregnado com cera 
microcristalina, cristais de menta e edulcorante. 
Desliza com facilidade. Possui baixo grau de 
desfiamento. Estojo transparente que informa 
antecipadamente o término do produto. 

3,26 326,00 

102 100 UN Fita matriz aço 0,5mm 1,81 181,00 

103 100 UN Fita matriz aço 0,7mm 1,97 197,00 

104 100 UN 

Fita para autoclave, 19mmx30m, termo 
sensível, mudança de cor quando exposta ao 
calor, validade de 2 anos 3,16 316,00 
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105 100 FR 

Fixador para radiologia, produto com boa 
apresentação e no inicio de sua validade. 
Trazendo dados de identificação do produto 
procedencia de número de lote, data de 
validade e numero de registro do ministerio da 
saude. Embalagem com   475ml 

12,23 1.223,00 

106 200 FR 

Fluoreto de sódio 0,2%, solução para bochecho 
0,2% validade de dois anos.  A solução de 
fluoreto de sódio 0,2% morango ou menta  
embalagem, para mau hálito.combatendo os 
germe causadores das cáries e da placa 
bacteriana. Embalagem 500ml. 

13,22 2.644,00 

107 50 UN 

Fluoreto de sódio, fosfato acidulado 1,23% em 
gel, para uso profissional , frasco com 200ml, 
validade de 2 anos 6,54 327,00 

108 16 UN 

FOICE PONTA MORSE 0-00, INSTRUMENTO 
CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO 
CORTANTE.onfeccionado em aço inoxidável 
AISI420. Apresentar registro no ministério da 
saúde, certificados de qualidade do aço 
juntamente com a proposta. A embalagem 
deverá conter os dados de identificação do 
produto, número do lote, data de fabricação e 
prazo de validade. 

38,42 614,72 

109 10 UN 

Forceps adulto n. 150, confeccionado em aço 
inoxidável aisi420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

69,95 699,50 

110 10 UN 

Forceps adulto n. 151, confeccionado em aço 
inoxidável aisi420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

69,95 699,50 

111 10 UN 

Forceps adulto n. 17, confeccionado em aço 
inoxidável aisi420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

69,95 699,50 
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112 10 UN 

Forceps adulto n. 18l,  confeccionado em aço 
inoxidável aisi420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

69,95 699,50 

113 10 UN 

Forceps adulto n. 18r,confeccionado em aço 
inoxidável aisi420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

69,95 699,50 

114 10 UN 

Forceps adulto n. 69,confeccionado em aço 
inoxidável aisi420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

69,95 699,50 

115 16 UN 

Forceps infantil 150, para extração de dentes e 
raizes superiores. Confeccionado em aço 
inoxidável aisi420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

61,87 989,92 

116 16 UN 

Forceps infantil 151, para extração de dentes e 
raizes superiores.  Confeccionado em aço 
inoxidável aisi420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

61,87 989,92 
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117 2 UN 

Fotopolimerizador de resinas compostas, 
ionômeros e adesivos, à bateria (sem fio). Pode 
ser utilizado sem fio. - luz fria (azul) gerada por 
led de alta potência (1250 mw/cm2). - tempos 
de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. 
- fotopolimerizador sem fio com bateria de lítio. 
- luz azul fria, sem aquecimento dental e da 
resina. - bivolt automático, podendo ser 
utilizado em tensões de alimentação entre 100v 
– 240v~ (50/60hz). - desligamento automático 
ao final do tempo solicitado. - corpo da caneta 
constituído em abs. - radiometro interno 
automático. Mantém estabilizada a potência de 
luz. - peça de mão anatômica para melhor 
manuseio. - silencioso, pois não necessita de 
ventilação forçada. - alto tempo de vida útil do 
led emissor de luz. - ponteiras condutoras da 
luz com giro de 360º. 

816,00 1.632,00 

118 30 LT 

Gluconato clorexidina 0,12%, olução que 
contém gluconato a 0,12% (ou digluconato 
formulado para uma base livre de clorhexidina 
na concentração de 0,067%) e os seguintes 
componentes inativos: água, glicerina, etanol, 
polisorbato 20, composição aromática com 
sabor predominante de menta, sacarinato de 
sódio, fd&c blue, nº1. O nome químico do 
gluconato de clorhexidina é: 1,1-bis 
hexametileno (5-p-clorofenil biguanida) di-d-
gluconato. Embalagem 2litros. 54,90 1.647,00 

119 30 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. 0, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 14,55 436,50 

120 30 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. 13a, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 

14,55 436,50 
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121 50 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. 200, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 

14,55 727,50 

122 50 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. 201, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 

14,55 727,50 

123 50 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. 202, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 

14,55 727,50 

124 50 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. 203, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 

14,55 727,50 

125 50 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. 205, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 

14,55 727,50 

126 50 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. 206, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 

14,55 727,50 
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127 50 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. 207, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 

14,55 727,50 

128 50 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. 208, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 

14,55 727,50 

129 50 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. 210, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 

14,55 727,50 

130 50 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. 211, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 

14,55 727,50 

131 50 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. 212, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 14,55 727,50 

132 50 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. 26, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 14,55 727,50 
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133 50 UN 

Grampo para isolamento absoluto n. W8a, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 14,55 727,50 

134 50 UN 

Grampo para isolamento absoluto w2a, 
produzido em liga de aço inoxidavel de alta 
qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de 
fabricação, autoclavável, registro anvisa, 
embalagem com 1 unidade, indicado para 
segurar o dique de borracha no dente durante o 
isolamento absoluto. 14,55 727,50 

135 20 FR Hemostatico liquido 10ml 19,98 399,60 

136 50 FR 

Hidroxido de calcio pa, tem a propriedade de 
estimular a formação de dentina esclerosada e 
reparadora. Protege a polpa contra os 
estímulos termoelétricos. * protege a polpa da 
ação de agentes tóxicos de alguns materiais 
restauradores; *os microorganismos não 
podem desenvolver-se em contato direto com o 
hidróxido de cálcio. * o produto pode atuar por 
vários dias. Curativos com hidróxido de cálcio 
feitos a longo prazo tem mostrado a reversão 
de várias alterações periapicais. * provoca a 
inibição da proliferação bacteriana. * pode 
privar os microorganismos residuais do seu 
suprimento nutritivo prevenindo a penetração 
do exsudato no interior do sistema de canais 
radiculares. * o ph 12,4, altamente alcalino, 
pode favorecer a morte bacteriana. * alto grau 
de pureza garantida pelos melhores 
fornecedores da matéria prima do mercado e a 
nossa constante avaliação laboratorial do 
produto. 6,27 313,50 
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137 50 KIT 

Hidroxido de calcio, Cimento à base de 
Hidróxido de Cálcio radiopaco, quimicamente 
ativado, indicado para capeamento pulpar e 
forramento. Contendo: 01 Tubo de Pasta Base 
(13g), 01 Tubo de Pasta Catalisadora (11g), 01 
Bloco de Mistura. Omposição: Base: Ester 
Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato 
de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerai, 
Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido 
de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e 
Corantes Minerais. Apresentar juntamente com 
a proposta catalogo do produto comprovando 
as especificações e registro no ministério da 
saúde. A embalagem deverá conter os dados 
de identificação do produto, número do lote, 
data de fabricação e prazo de validade. 47,81 2.390,50 

138 50 CX 

Indicador biologico, tipo auto contido, com 
tempo de resposta de no maximo 48 horas, 
composta de uma tira de papel contendo uma 
população microbiana minima de 100.000 
esporos secos e calibrados de bacilus 
stearothermophillus com certificado de 
qualidade assegurada, para controle biologico 
dos processos de esterelização à vapor 
saturado, cada tira contendo esporos, deve 
estar armazenada em uma ampola plástica que 
tambem acondiciona uma ampola de vidro 
contendo um caldo nutriente próprio para o 
cultivo dos microorganismos. A ampola plastica 
é fechada por uma tampa perfurada e protegida 
por um papel de filtro hidrofobico. Cada ampola 
possui um rótulo externo que informa o lote e a 
data de fabricação do produto, contendo 
campos pra identificação da ampola e um 
indicador quimico externo que diferencia as 
ampolas processadas das não processadas. A 
ampola platica deve permitir a quebra do vidro 
contido sem que a ampola plastica se rompa, 
cx com 100 ampolas. 47,00 2.350,00 
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139 50 CX 

INDICADOR QUIMICO, O Indicador Químico 
Classe 5 para monitorização e avaliação dos 
ciclos de esterilização em autoclaves a vapor, 
reagindo a todos os parâmetros críticos do 
processo de esterilização a vapor (tempo, 
temperatura e vapor). Esta informação é 
exibida em um formato preciso e fácil de ler. 
Quando a barra escura entra na área de 
segurança azul, os critérios de esterilização 
foram cumpridos. Se a barra escura não 
alcançar a área de segurança azul, as 
condições adequadas para a esterilização não 
foram alcançadas e a carga processada não 
deve ser liberada. O Integrador para 
Esterilização deve atender os requisitos de 
desempenho de Classe 5 da AAMI ST-60. O 
número de série e lote é impresso em cada tira 
indicadora para rastreabilidade. Indicado em 
todos os pacotes cirúrgicos, em todas as 
cargas em pacotes desafio para monitorar 
cargas em autoclaves de acordo com a RDC 
15. Permite leitura imediata do resultado 
através da migração da tinta para a área 
identificada  azul SAFE. Indicado também para 
ser armazenado em livro de registro de 
monitorização ou na  ficha do paciente. Em sua 
composição, o Produto é livre de chumbo, 
mercúrio, bário e látex. Obtendo parâmetros 
Classe 5 - 135°C por 1,5 minutos / 121°C por 
21 minutos. Embalagem com 100unidades. 
Apresentar amostra. 97,50 4.875,00 

140 150 KIT 

Ionomero de vidro cor a2 pó e liq, kit com 
frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de 
líquido com 8 gramas, 1 dosador de pó, 1 bloco 
de espátulação. Validade mínima de 2 anos. 22,00 3.300,00 

141 100 KIT 

Ionomero de vidro cor a3 pó e liq, kit com 
frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de 
líquido com 8 gramas, 1 dosador de pó, 1 bloco 
de espátulação. Validade mínima de 2 anos. 22,00 2.200,00 

142 200 UN 

Kit aspiração, sugador endodontico descartavel 
atóxico colorido 12,90 2.580,00 
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143 8 KIT 

KIT CANETA ALTA ROTAÇÃO, TURBINA 
EXTRA TORQUE 505 - SPRAY TRIPLO; - 
ROLAMENTO DE CERÂMICA; - 
ACOPLAMENTO: BORDEN; - TORQUE: 
0,13NCM; - ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 
RPM; CONTRA ÂNGULO- POSSUI GIRO 
LIVRE DE 360º; -ACOPLAMENTO  - SPRAY 
EXTERNO; - ENCAIXE UNIVERSAL; - MÍNIMO 
DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM; 
PEÇA RETA 500 - MICROMOTOR ENCAIXE 
BORDEN 2 FUROS; - SPRAY PARA 
REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO 
INTERNA; - ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 
ATÉ 135°C; - ACOPLAMENTO BORDEN; - 
MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 20.000 
RPM; MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO 500 - 
ACOPLAMENTO BORDEN - SPRAY 
INTERNO; - ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 
RPM; - ENCAIXE UNIVERSAL: FÁCIL 
MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360º; - 
ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C; 1.610,00 12.880,00 

144 2000 KIT 

Kit de higiene bucal bebe (creche) 6 a 24 
meses personalizado com logomarcas da 
prefeitura (bandeira e brasão), cabeça 
desenvolvida especialmente para bebês 
contendo 13 tufos. Cerda com textura suave e 
altura reduzida ideal para promover a higiene 
bucal do bebê. Cabo longo que oferece 
conforto e segurança durante a escovação do 
bebê. Acompanha caixa plástica protetora, para 
armazenagem da escova com segurança. 01 
estojo (penal) pvc maleavel com fecho-éclair na 
cor azul (azul turquesa), medindo 21cm 
comprimento , 11,5 cm largura, com fecho-
éclair altura de 5 cm, personalizada com as 
logomarcas da prefeitura, bandeira e brasão 

7,59 15.180,00 

145 3000 KIT 

Kit de higiene bucal infantil  personalizado com 
logomarcas da prefeitura (bandeira e brasão) 
01 estojo (penal) pvc maleavel com fecho-éclair 
na cor azul (azul turquesa), medindo 21cm 
comprimento , 11,5 cm largura, com fecho-
éclair altura de 5 cm, personalizada com as 
logomarcas da prefeitura, bandeira e brasão, 
contendo  01 escova dental de cabo reto com 
cerdas de nylon firmes e macias com 4 fileiras 
34 tufos, 01 creme dental dental com flúor 01 
fio dental 25 metros. 01 raspador lingual 8,25 24.750,00 
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146 10 KIT 

Kit porta tiras de lixa auxilia no corte de 
excedentes de cimento, resina ou amalgama na 
região cervical e interproximais dos dentes, 
utilizando lixas ou micro serras. Podem ser 
usados diferentes tipos de lixa como de metal, 
poliéster de qualquer granulação e fabricação 
nacional ou importada, o que lhe confere uso 
ilimitado. Autoclavável. Aço inoxidavel. 

125,00 1.250,00 

147 30 UN 

Kit verniz fluoreto, solução de resinas naturais 
com íons flúor na concentração de 5,5%, tem 
sua ação intensificada devido a excelente 
adesão às estruturas dentais e baixa 
solubilidade. Apresentação:" 10 ml verniz com 
fluoreto;" 10g de pedra pomes;"1ml contém 
50mg naf = 22,6mg f. 18,88 566,40 

148 10 CX 

Lamina de bisturi n. 12 com 100 unidades, 
validade minima 2 anos. 27,85 278,50 

149 10 CX 

Lamina de bisturi n. 15 com 100 unidades, 
validade minima 2 anos. 27,85 278,50 

150 5 UN Lampada vermelha para camara escura 15,26 76,30 

151 150 UN 

Lixeira com tampa e pedal 20l possui recipiente 
interno solto para facilitrar a limpeza . 
Fabricado em polipropileno , com tampa 
removível e pedal .  39,90 5.985,00 

152 50 UN 

Lixeira com tampa e pedal 30l possui recipiente 
interno solto para facilitrar a limpeza . 
Fabricado em polipropileno , com tampa 
removível e pedal .  53,04 2.652,00 

153 10 UN 

Lupa com aproximação 5x , medida 75mm, 
lente 75 mm.   9,51 95,10 

154 350 CX 

Luva procedimento latex sem pó cx c/100 un. 
Tamanho pp. Apresentar registro no ms e ca. 22,60 7.910,00 

155 3 UN 

Macro escova, cabo feito em polipropileno  e 
cerdas em nylon; comprimento 35cm; validade 
indeterminada.  43,80 131,40 

156 30 UN 

MANDRIL Mandril RA pop on de contra angulo 
para polimento 23,19 695,70 

157 400 CX 

Mascara descartavel na cor branca, com 3 
camadas, clip nasal, fabricada com 100% 
propileno, com elastico para firmar ao rosto, 
atóxica e anti alergica, embalagem com 50 
unidades  

5,77 2.308,00 

158 10 UN Mini cureta five 11-12 9,97 99,70 

159 10 UN Mini cureta five 13-14 9,97 99,70 

160 10 UN Mini cureta five 5-6 9,97 99,70 

161 1 UN Mini cureta five 7-8 9,97 9,97 
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162 20 UN 

MINI INCUBADORA BIOLOGICA PARA 
AUTOCLAVE A VAPOR, TEMPERATURA 
MAXIMA DE INCUBAÇÃO:60ºc 
CAPACIDADE:4 INDICADORES , POTENCIA 
10WATTS, VOLTAGEM 127/220V, 
COMUTAÇÃO AUTOMATICA, FREQUENCIA 
50/60HZ, VOLTAGEM AUTOMATICA (BIVOLT) 
1 ANO DE GARANTIA. 

131,20 2.624,00 

163 25 UN 

Mocho odontologico, movimentos acionados 
atraves de alavanca sub-lateral e amortecidos 
por sistema de gas pressurizado, permite 
movimentos suaves e posicionamentos na 
altura desejada, assento e encosto estofados 
anatomicamente, oferecem grande conforto ao 
profissional e facilitam a limpeza e desinfecção. 
Largura 390mm, comprimento 480mm, altura 
min 440mm/max 540 mm, altura do encosto em 
relação ao assento 250mm, capacidade 130kg, 
sistema de elevação pistao a gas. 

332,00 8.300,00 

164 20 CX 

Moldeira adulto mista, com revestimento de 
espuma de poliuretano, para aplicação tópica 
de flúor gel , dupla, descartavel , validade de 
dois anos. Embalagem com 100 unidades. 15,61 312,20 

165 50 UN 

Óculos proteção incolor, lente única de 
policarbonato e amplo campo de visão, hastes 
(tipo espátula) com o comprimento ajustável e 
proteção lateral reforçada;com 
aproximadamente 44 gramas (1,5 oz), lente de 
2 mm (0,079) e 158 mm (6,2) de largura média; 
o visor incolor filtra 99,9 % todos raios 
ultravioleta. Vlt (índice da transmissão de luz 
visível) 90%;possui tratamento uvextreme®af 
(anti-embaçante);testado e aprovado pela 
norma ansi.z.87/2012;proteção dos olhos do 
usuário contra: abrasão, partículas volantes, 
risco biológico, impacto, baixa visibilidade. 3,79 189,50 

166 25 FR 

Oleo lubrificante para canetas alta e baixa 
rotação em spray c/ 200ml. 23,10 577,50 
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167 50 UN 

Otosporin gotas, princípios 
ativos hidrocortisona neomicina polimixina b , 
grupos farmacológicos , aminoglicosídeos 
(antibióticos aminoglicosídeos) antibióticos 
associados tópicos antibióticos polimixinas 
corticosteroides tópicos (glicocorticóides 
tópicos) hormônios suprarrenais tópicos 
polimixinas (antibióticos polimixinas) indicações 
terapêuticas infecções e/ou inflamações do 
ouvido (medicação tópica ou específica) 

12,22 611,00 

168 100 PCT 

Papel articulação em carbono, dupla face 
bicolor (azul/vermelho) bloco com 12 folhas 3,89 389,00 

169 50 UN 

Pasta para polimento de resina, 01 seringa de 
pasta para polimento com 03g. 
Polietilenogglicol, oxido de alumínio e 
aromatizante. A pasta abrasiva é indicada para 
polimento de restaurações, elementos dentais e 
protéticos em clínica odontológica e laboratório 
dental. Excelente brilho em compósitos, 
amálgama, metais e esmalte dental, 
hidrossolúvel, fácil remoção após o 
polimento. Validade de 2 anos 22,09 1.104,50 

170 120 UN 

Pasta profilatica, indicada para utilização em 
procedimentos de limpeza, remoção de 
detritos, manchas, placas bacterianas e 
polimento , para tratamento profissional de 
profilaxia  de caries e doenças periodontais. 
Com 1 bisnaga de 90 g com fluor nos sabor tutti 
frutti. 9,15 1.098,00 

171 8 UN Pedra de afiar, para periodontia 22,98 183,84 

172 30 UN 

Pedra pomes, material de acabamento e 
polimento dentario extra fino 100gr 6,42 192,60 

173 20 UN 

Perfurador de ainsworth possui 5 orificios 
perfurantes. Confeccionado em aço inoxidável 
aisi420. Apresentar registro no ministério da 
saúde, certificados de qualidade do aço 
juntamente com a proposta. A embalagem 
deverá conter os dados de identificação do 
produto, número do lote, data de fabricação e 
prazo de validade. 

90,57 1.811,40 

174 8 UN Periotomo duplo aço inox autoclavavel. 51,43 411,44 
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175 200 UN 

PINÇA CLINICA, INSTRUMENTO DE USO 
ODONTOLOGICO, confeccionado em aço 
inoxidável AISI420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

13,98 2.796,00 

176 20 UN 

PINÇA PORTA GRAMPO 
PALMER,confeccionado em aço inoxidável 
AISI420. Apresentar registro no ministério da 
saúde, certificados de qualidade do aço 
juntamente com a proposta. A embalagem 
deverá conter os dados de identificação do 
produto, número do lote, data de fabricação e 
prazo de validade. 

75,84 1.516,80 

177 30 UN Placa de vidro 0,5mm 17,80 534,00 

178 300 PCT 

Plastico filme roo stretch, cabo em plastico, 
12cmx 140m. 13,11 3.933,00 

179 70 PCT 

PONTA PARA IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO DE 
25MM E 29G, Embalagem com 5 unidades, 
25mm e 29g  - Corpo de plástico com pescoço 
angulado e uma cânula de metal muito fina. - 
Ponta Esterilizada. Não é autoclavável. - A 
extremidade apical da ponta é macia e flexível, 
enquanto o comprimento restante do é rígido, 
permitindo uma introdução suave e fácil no 
canal radicular sem dobrar. - Aplicação 
controlada até o ápice. - Flexível. 
INDICAÇÕES:Pontas para levar soluções 
irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento 
endodôntico diretamente no terço apical dos 
dentes. apresentar amostra. 80,00 5.600,00 

180 50 KIT 

Ponta para polimento de Resina em Silicone, 
formato Chama com 07 unidades. Sistema de 
acabamento contendo pontas abrasivas de 
silicone impregnadas com Óxido de Alumínio.   
Apresentar juntamente com a proposta, 
Catálogo do produto e registro no ministério da 
saúde. A embalagem deverá conter os dados 
de identificação do produto, número do lote, 
data de fabricação e prazo de validade. 

85,09 4.254,50 

181 50 UN 

Ponteira ultrasom universal, adaptavel ao 
modelo kondentech 69,90 3.495,00 
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182 20 UN 

PORTA AGULHA MATHIEU 
14,5CM,confeccionado em aço inoxidável 
AISI420. Apresentar registro no ministério da 
saúde, certificados de qualidade do aço 
juntamente com a proposta. A embalagem 
deverá conter os dados de identificação do 
produto, número do lote, data de fabricação e 
prazo de validade. 63,21 1.264,20 

183 10 UN 

PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO 
confeccionado em aço inoxidável AISI420. 
Apresentar registro no ministério da saúde, 
certificados de qualidade do aço juntamente 
com a proposta. A embalagem deverá conter 
os dados de identificação do produto, número 
do lote, data de fabricação e prazo de validade. 

23,78 237,80 

184 10 KIT 

Posicionador radiografico adulto, kit contem 01 
posicionador para incisivos e caninos 
superiores e inferiores. 01 posicionador para 
molar superior direito e inferior esquerdo. 01 
posicionador para molar superior esquerdo e 
inferior direito. 01 posicionador para radiografia 
interproximal bite wings. 01 pote para 
armazenamento. 01 dispositivo para mordida (3 
unidades). 1 bloco de adaptação para 
isolamento. 59,96 599,60 

185 5 KIT 

Posicionador radiografico infantil, kit contem 01 
posicionador para incisivos e caninos 
superiores e inferiores. 01 posicionador para 
molar superior direito e inferior esquerdo. 01 
posicionador para molar superior esquerdo e 
inferior direito. 01 posicionador para radiografia 
interproximal bite wings. 01 pote para 
armazenamento. 01 dispositivo para mordida (3 
unidades). 1 bloco de adaptação para 
isolamento. 59,96 299,80 

186 15 UN 

Pote dappen, sua composição a base de nylon 
permite ser totalmente autoclavável, garantindo 
boa resistência ao produto; * esterilizável em 
autoclave a 137°c;  possui duas cavidades para 
as manipulações;  medidas: altura: 3cm;  
concavidade superior 2,5 cm - capacidade 
máxima 3ml; * concavidade inferior 2 cm - 
capacidade máxima 2ml; * possui 12 
dimensões. 4,26 63,90 

187 10 UN 

Prendedor corrente guardanapo babador  
jacaré, indicado para prender guardanapo. 
Contem 1 unidade. 8,97 89,70 

188 10 UN 
Regua milimetrada para endodontia em 
aluminio 12,98 129,80 
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189 50 UN 

Resina fluida que permite alcançar e penetrar 
em espaços estreitos selando as micro 
infiltrações;menor contração de polimerização. 
Apresentar amostra. 52,00 2.600,00 

190 70 UN 

Resina universal fotopolimerizável cor a1, para 
dentes anteriores e posteriores, (classe 
i,ii,iii,iv,v) retaurações diretas e indiretas, 
fechamento de diastema; esplintagem de 
dentes com mobilidade. Microhibrida com 
nanoparticulas de 20nm composta matriz 
inorgânica zircônia/sílica com 81,8% em peso e 
67,8% em volume, matriz orgânica bis-gma, 
udma, bis-ema, pegdma e tegdma. Seringas 
com 4g.Apresentar amostra. 65,20 4.564,00 

191 70 UN 

Resina universal fotopolimerizável cor a2,  para 
dentes anteriores e posteriores, (classe 
i,ii,iii,iv,v) retaurações diretas e indiretas, 
fechamento de diastema; esplintagem de 
dentes com mobilidade. Microhibrida com 
nanoparticulas de 20nm composta matriz 
inorgânica zircônia/sílica com 81,8% em peso e 
67,8% em volume, matriz orgânica bis-gma, 
udma, bis-ema, pegdma e tegdma. Seringas 
com 4g.Apresentar amostra. 65,20 4.564,00 

192 70 UN 

Resina universal fotopolimerizável cor a3, para 
dentes anteriores e posteriores, (classe 
i,ii,iii,iv,v) retaurações diretas e indiretas, 
fechamento de diastema; esplintagem de 
dentes com mobilidade. Microhibrida com 
nanoparticulas de 20nm composta matriz 
inorgânica zircônia/sílica com 81,8% em peso e 
67,8% em volume, matriz orgânica bis-gma, 
udma, bis-ema, pegdma e tegdma. Seringas 
com 4g.Apresentar amostra. 65,20 4.564,00 

193 70 UN 

Resina universal fotopolimerizável cor a3,5,  
para dentes anteriores e posteriores, (classe 
i,ii,iii,iv,v) retaurações diretas e indiretas, 
fechamento de diastema; esplintagem de 
dentes com mobilidade. Microhibrida com 
nanoparticulas de 20nm composta matriz 
inorgânica zircônia/sílica com 81,8% em peso e 
67,8% em volume, matriz orgânica bis-gma, 
udma, bis-ema, pegdma e tegdma. Seringas 
com 4g.Apresentar amostra. 65,20 4.564,00 
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194 50 UN 

Resina universal fotopolimerizável cor b2, para 
dentes anteriores e posteriores, (classe 
i,ii,iii,iv,v) retaurações diretas e indiretas, 
fechamento de diastema; esplintagem de 
dentes com mobilidade. Microhibrida com 
nanoparticulas de 20nm composta matriz 
inorgânica zircônia/sílica com 81,8% em peso e 
67,8% em volume, matriz orgânica bis-gma, 
udma, bis-ema, pegdma e tegdma. Seringas 
com 4g.Apresentar amostra. 65,20 3.260,00 

195 50 UN 

Resina universal fotopolimerizável para dentes 
anteriores e posteriores, cor c2,  (classe 
i,ii,iii,iv,v) retaurações diretas e indiretas, 
fechamento de diastema; esplintagem de 
dentes com mobilidade. Microhibrida com 
nanoparticulas de 20nm composta matriz 
inorgânica zircônia/sílica com 81,8% em peso e 
67,8% em volume, matriz orgânica bis-gma, 
udma, bis-ema, pegdma e tegdma. Seringas 
com 4g.Apresentar amostra. 65,20 3.260,00 

196 100 UN 

Resina universal fotopolimerizável para dentes 
anteriores e posteriores, cor oa2, (classe 
i,ii,iii,iv,v) retaurações diretas e indiretas, 
fechamento de diastema; esplintagem de 
dentes com mobilidade. Microhibrida com 
nanoparticulas de 20nm composta matriz 
inorgânica zircônia/sílica com 81,8% em peso e 
67,8% em volume, matriz orgânica bis-gma, 
udma, bis-ema, pegdma e tegdma. Seringas 
com 4g.Apresentar amostra. 

65,20 6.520,00 

197 100 UN 

Resina universal fotopolimerizável para dentes 
anteriores e posteriores, cor oa3 (classe 
i,ii,iii,iv,v) retaurações diretas e indiretas, 
fechamento de diastema; esplintagem de 
dentes com mobilidade. Microhibrida com 
nanoparticulas de 20nm composta matriz 
inorgânica zircônia/sílica com 81,8% em peso e 
67,8% em volume, matriz orgânica bis-gma, 
udma, bis-ema, pegdma e tegdma. Seringas 
com 4g.Apresentar amostra. 

65,20 6.520,00 

198 200 UN 

Revelador para radiologia embalagem com 
475ml, trazendo dados de identificação do 
produto procedencia de numero de lote, data 
de validade e numero de registro do ministerio 
da saude, produto com boa qualidade e no 
inicio de sua validade. 

12,23 2.446,00 
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199 50 UN 

Saco de lixo  branco 50 litros com 100 
unidades. Saco para acondicionamento de 
resíduos infectantes da área da saúde. Produto 
com registro no ministério da saúde. 
Capacidade de 50l. Produto registrado na 
anvisa. – ótima resistência mecânica. – bem 
pigmentado, oferecendo opacidade necessária 
a aplicação. – embalagem prática e bem 
apresentada constando todas as informações 
legais de registro do produto. 

20,04 1.002,00 

200 5 UN 

Seladora com acionamento a pedal;dotada de 
bandeja de apoio regulável;selagem 
instantânea (não necessita pré-
aquecimento);ideal para selar sacos de pe e 
pp;pintura epóxi branca;voltagem 110 ou 220v 
com seletor de voltagem;usa fita chata de 
níquel cromo de 3mm de largura, revestida por 
armalon; altura largura e comprimento 
900x400x400;consumo (kw/h):aproximado: 
0,22; só consumirá energia se estiver 
precionado. 664,20 3.321,00 

201 30 UN 

Seringa carpule com refluxo, fabricado em aço 
inox. Autoclavável.  Validade: 5 anos após a 
data de fabricação. Embalagem com 1 
unidades. 32,45 973,50 

202 20 UN 

Sindesmotomo, indicado para afastamento 
gengival. Confeccionado em aço inoxidável 
aisi420. Apresentar registro no ministério da 
saúde, certificados de qualidade do aço 
juntamente com a proposta. A embalagem 
deverá conter os dados de identificação do 
produto, número do lote, data de fabricação e 
prazo de validade. 10,97 219,40 

203 200 UN 

Sonda exploradora n. 5 confeccionado em aço 
inoxidável aisi420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 9,45 1.890,00 

204 20 UN 

Spray para teste de vitalidade -50, congelante 
para teste em consultorio 35,12 702,40 

205 500 PCT 

Sugador descartavel, embalagem com 40 
unidades, colorido. 6,47 3.235,00 

206 30 UN 

Suporte coletor de parede 3litros, 
perfurocortante 3 litros confeccionado am aço , 
adequado para o coletor. Embalagem com 1 
unidade 24,52 735,60 



 

Município de Capivari de Baixo 
Estado de Santa Catarina 

Página 30 de 30 

Capital Termelétrica da América do Sul 
Avenida Ernani Cotrin, 187 – Centro – Fone: (48) 3621-4400 / Fax: (48) 3621-4434 – CEP 88.745-000 – Capivari de Baixo – Santa Catarina 

www.capivaridebaixo.sc.gov.br 

 
 
 
 

207 20 UN 

TESOURA IRIS RETA, confeccionado em aço 
inoxidável AISI420. Apresentar registro no 
ministério da saúde, certificados de qualidade 
do aço juntamente com a proposta. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação do produto, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

18,12 362,40 

208 100 PCT 

Tira de lixa de poliester para acabamento e 
polimento de restauraçoes de resina composta 

2,22 222,00 

209 150 PCT 

Tira de lixa embalagem com 12 unidades de 
2,5mm fabricada em inox 16,88 2.532,00 

210 100 PCT 

Tira de poliester transparente 10x120x0,05mm 
com 50 unidades. 2,08 208,00 

211 100 UN 

Toalha descartável rolo com 300m , equivalente 
a 600 toalhas de 33cmde largura por 50cm de 
comprimento 24,90 2.490,00 

212 120 PCT 

Touca descartavel com elástico embalagem 
com 100 unidades 5,93 711,60 

213 30 UN 

Tricresol formalina solução 10ml, validade de 
02 anos 6,08 182,40 

214 30 UN Vaselina 30g 5,88 176,40 

215 10 UN 

Colgadura para raio-x, com 14, para 
prender/pendurar filme radiografico 47,99 479,90 

216 10 UN 

Forceps adulto n.16, autoclavavel, 
confeccionado em aço inoxidvel aisi420. 
Apresentar registro no ministério da saúde, 
certificados de qualidade do aço juntamente 
com a proposta. A embalagem deverá conter 
os dados de identificação do produto, número 
do lote, data de fabricação e prazo de validade. 

69,95 699,50 
 Total: 459.873,71 

As demais cláusulas permanecem como no edital. 

Prorroga-se a data da abertura da presente licitação, que será realizada no dia 18 de 

fevereiro de 2020, às 09:00hs, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Capivari de Baixo, situada à Rua Ernani Cotrin, 187, Centro, Capivari de Baixo – SC. 

 

GISELE VIANA FELIPE 
Pregoeira 

 


